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Aan de ouders,
Lied van de week: 5 broden en 2 visssen. You tube – meester Richard.
Kind op maandag
Het huis van God
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats!
Jezus stuurt de verkopers weg.
Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God.
Bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen
die het horen wil.
Het thema: Jezus wijst naar God
De verhalen: -Hier ben ik thuis (Mies en Max)
-Jezus in de tempel
-De Samaritaanse vrouw

Kerk en Schooldienst
Zondag, 10 februari, vindt de jaarlijkse kerk en schooldienst weer plaats.
Het thema van deze dienst is: Genoeg voor iedereen?!
We hopen weer veel kinderen met hun ouders, opa's/oma's te begroeten. Voor de kleine kinderen, tot 4 jaar, is er
oppasdienst.
In de bijlage vindt u de poster voor de Kerk & Schooldienst. U komt toch ook?

Audit
Vorige week woensdag hebben we een audit gehad op school. Een aantal cursisten die hiervoor een opleiding
volgen, moesten in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. De hele dag wordt er met een heel scherp oog
gekeken naar wat er op school gebeurt en wat er in de documenten staat. Er vinden allerlei gesprekken plaats en na
afloop wordt alles besproken met het team. Over het geheel krijgen we een rapport toegestuurd.
In het nagesprek werd alvast benoemd dat er punten zijn waar we mee bezig moeten t.a.v. de documenten. Daar
zijn we al mee bezig omdat we in het nieuwe schooljaar starten met een nieuw schoolplan 2019-2023. De
verbeterpunten die in het rapport komen te staan nemen we hierin mee. Dan zijn we klaar voor het volgende
inspectiebezoek.

Typen
In een vorige nieuwsbrief werd iets te voorbarig aangegeven dat via school inlogcodes voor Ambrasoft typen te
krijgen zijn. Als school willen we zeker deze mogelijkheid bieden, maar zal eerst onze licentie moeten worden
aangepast. Excuses voor de mensen die al hebben aangevraagd; we zullen dit z.s.m. in orde maken.
Snuffelstage
Milou Post komt 30 januari een dagje meelopen op school om te kijken of het beroep van juf wat voor haar is. Ze zal
in groep 1 t/m 6 kijken.

Nationale voorleesdagen
Afgelopen woensdag zijn we de voorleesdagen begonnen met een lekker, zelf meegenomen, ontbijt in de eigen
groep. Er werd lekker gesmuld en aandachtig geluisterd naar de spannende, grappige verhalen. Voorlezers, bedankt
voor de mooie verhalen!
Ondertussen zijn ook de kampioenen van de groepen 5 t/m 8 bekend:
Marlou Bikker, Matthias Bakker, Maartje Pol en Mila Hoogeveen. Zij
hebben al voorgelezen in de verschillende groepen en gaan dat ook
vandaag en morgen nog doen. Vrijdag wordt dan in de hal om 8.30 uur de Voorleeskampioen
2019 van school bekend gemaakt. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

Schoolconcert
Vandaag gaat meester Levy met zijn band een optreden geven in het dorpshuis. In de
muzieklessen hebben we het gehad over in een band spelen, wat komt daar allemaal bij kijken?
Tijdens het optreden moeten de kinderen veel dingen mee doen en zullen ze niet stil op hun
stoel blijven zitten! Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen
kijken!
Vandaag, 28 januari – 14 uur - Dorpshuis "de Vuurkorf" Dit zal ongeveer een klein uurtje duren, ouders die aanwezig
zijn kunnen dan hun kinderen gelijk na afloop meenemen naar huis.
I.v.m. dit optreden is er geen gym voor groep 3/ 4!

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week starten wij met een nieuw thema: We gaan twee weken werken over de trein en het station.
Hoe gaat dat eigenlijk met de trein reizen? Wie werken er bij en in de trein? Wat is een perron
en een loket?
Veel vragen die we de komende weken hopen te beantwoorden.
Ons boek van de week is: met de trein en de letter van de week is de “t”uit trein.
Voorstelling
Afgelopen woensdag hebben we genoten van een voorstelling van Lot uit Sesamstraat. Ze heeft ons verteld over en
voorgelezen uit het prentenboek Een huis voor Harry. Harry is een dikke kat die zijn huis kwijt was en een beetje
geplaagd werd door een vlinder, Vera. Maar gelukkig vond hij zijn plekje weer.
Alle (groot)ouders die gereden hebben, bedankt!

Groep 3/ 4
De leerlingen van groep 3 hebben tijdens de leeslessen de ui, f en ei geleerd. De leerlingen kennen
nu alle letters en klanken! Veel lezen blijft belangrijk! Blijft u daarom thuis ook lezen. Komende
week ronden we kern 6 af.
Tijdens de rekenles hebben we vooral gerekend met huppen van 2 en 5. Op die manier
kunnen we vlotter een grote hoeveelheid tellen. Ook hebben we gerekend met geld.
Groep 4 heeft tijdens de rekenlessen ook gerekend met geld. Daarnaast hebben we veel
klok gekeken. Met hele, halve uren en kwartieren. Dit kunt u thuis ook oefenen door
bijvoorbeeld te vragen hoe laat het is. We hebben geleerd hoe we het woord "" omdat"
kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als we onze mening over iets willen geven.

Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. We zijn de schooldag gestart met een ontbijt. Ook
waren er gasten op school die voor kwamen lezen. In groep 3 en 4 kwam oma Bikker voorlezen. We hebben tijdens
het ontbijt geluisterd naar een mooi verhaal. Na afloop kregen we allemaal iets lekkers van oma Bikker. Bedankt!

Groep 5 /6
Aanstaande dinsdag gaan we weer verder met juf Annet om “iets te maken” uit het stenen tijdperk. Dat doen we
dan ook nog op 5 februari. Denk aan je kleren!
Donderdag 31 januari is voor groep 6 de topo-repetitie van Flevoland.
Op 14 februari willen we naar de grote Bibliotheek in Hoogeveen. We krijgen daar dan een rondleiding en een kijkje
achter de schermen. We zijn nu op zoek naar ouders die ons willen helpen met het vervoer. Wilt u dat z.s.m.
doorgeven aan meester Berry.

Groep 7/8
Voortgezet onderwijs
Komende weken worden de laatste zaken aan het onderwijskundig rapport toegevoegd. Zodra alle uitslagen binnen
zijn en alles compleet is, worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor een definitief gesprek. Voor vragen kunt u
via de mail altijd terecht en op school het liefst even op afspraak.
Huiswerk: vrijdag 1 feb Engels
Cito
Komende week staan van Cito de Midden toetsen op de planning. Twee keer per jaar meten we de opbrengsten van
de verschillende vakken. Op deze manier krijgen we een goed beeld van het niveau van onze leerlingen. Vanaf groep
6 wordt een aantal toetsen al meegenomen voor de verwijzing richting VO!

Het team

