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Aan de ouders,
Lied van de week: De wijzen Lied 520 Liedboek

Kind op maandag
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren
koning. E en ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen
eerder waar de Messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn
droom waar ze naar toe kunnen gaan. Het thema voor deze week is "Wie wijst jou de weg?"
De verhalen: - Wijs jij mij de weg? (Mies en Max)
- De wijzen uit het Oosten (Mattheüs 2: 1-12)
- Naar Egypte (Mattheüs 2: 13-23)

Nieuwjaar
We wensen iedereen 12 maanden gezondheid, 52 weken van stil geluk, 365 kommerloze dagen.
Kortom: een heel goed 2019! Traditiegetrouw eten we vandaag op school een Nieuwjaarsrolletje
met slagroom.

Jarig
Op 3 januari was meester Berry jarig. Hij is 63 jaar geworden Alsnog van harte gefeliciteerd! Dit schooljaar vieren alle
meesters en juffen samen op 1 dag hun verjaardag op school. Dit gaan we doen op 12 juni.

Opbrengst collecte kerstviering
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van de kerstviering. Wat fijn dat er zoveel belangstellenden waren. De
opbrengst van de collecte was ruim 200 euro! Het bedrag is overgemaakt naar het Ronald McDonald
Kinderfonds. Allen bedankt!

Nieuwe leerling
Vanaf vandaag hebben we een nieuwe leerling op school: Evi Otten is 4 jaar geworden en mag vanaf nu “echt”naar
school. Welkom op school en we hopen dat je een leuke en leerzame tijd bij ons mag hebben.

Luizencontrole
Woensdag 9 januari gaan onze kriebelmoeders weer op zoek naar luizen. We hopen dat ze weinig vinden.
Wilt u rekening hiermee houden met de haardacht van uw kinderen, geen ingewikkelde vlechten en gel.
Alvast bedankt!
Hieronder het protocol bij het vinden van luizen/neten:

-

-

Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, krijgt de hele klas een brief mee, waarin staat dat er in de
klas neten/luizen zijn gevonden en dat er thuis goed gecontroleerd moet worden. De ouders van het
betreffende kind worden telefonisch op de hoogte gebracht. Op deze manier proberen we te voorkomen dat
iedereen weet welk kind “verdacht” is in verband met mogelijke schaamtegevoelens.
Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, dan wordt er elke 14 dagen
opnieuw gecontroleerd op school(alle kinderen).
Als blijkt dat hetzelfde kind nog neten heeft, zal de GGD ingeschakeld worden. Zij
zullen dan contact opnemen met de betreffende ouders en een afspraak maken
om op huisbezoek te komen om advies te geven over hoe je neten en luizen
moet behandelen.

Even voorstellen
Beste ouders en hallo leerlingen van de PLUSKLAS groep 8 HEN3,
In de afgelopen maanden kwam ik als “jong gepensioneerde” (en als opa van enkele kleinkinderen) in gesprek met
enkele leerkrachten van PCBS Het Mozaiek. Die wezen mij op de vacature die ontstaan is vanwege tijdelijk vertrek
van juf Ceryl Hogenberg (dit i.v.m. haar zwangerschapsverlof). Na ampel beraad met mezelf en met allen om me
heen heb ik gesolliciteerd naar de volgende uitdagende werkzaamheden (beschreven in beleidsplan): samen met
deze leerlingen werken aan “leren leren”, samen met hen “verder kijken dan je neus lang is”, aanbieden van
uitdagende lessen. En na een gesprek met werkgroep excellente leerlingen HEN3 zijn we tot een overeenstemming
gekomen.
Vanaf dinsdag 8 januari 2019 zal ik vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur - samen met desbetreffende leerlingen aan de slag gaan en dat zal gebeuren onder dezelfde voorwaarden en afspraken die al gemaakt zijn aan het begin
van het schooljaar.
Ter voorbereiding op deze nieuwe taak voor mij heb ik me ingelezen en heb ik al enkele gesprekken gehad
met vertrekkende juf Ceryl Hogenberg over stand van zaken etc.. Halverwege december 208 hebben de leerlingen
en ik al wederzijds kennis gemaakt.
Hieronder vindt u allen in het kort o.a. mijn onderwijsloopbaan:
- Vanaf 1972 werkzaam in het basisonderwijs
- Vanaf 1975 tot 2009 directeur van de RKBS Prof. Titus Brandsma te Hoogeveen
- Van 2009 t/m 2016 directeur van KBS De Wingerd te Zwolle
- Vanaf eind 2016 gepensioneerd, maar in die tijd steeds betrokken gebleven/in het onderwijs d.m.v.
begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben.
In de komende maanden zullen we op de voor uw gebruikelijke wijze contact met elkaar hebben. Mochten er –
wanneer dan ook – vanuit u vragen o.i.d. zijn: u kunt me bereiken via: j.ch.bertels@kpnmail.nl of via 06-24793911
Voor nu: een uitstekend begin van het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Meester Hans Bertels

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
De komende weken werken we over de winter. Het zou mooi zijn als het buiten ook echt
winter zou worden met sneeuw en ijs. In ieder geval gaan we bespreken wat er allemaal bij
de winter hoort.
Het boek van de week is Kikker in de kou. De letter van de week is de “aa”uit sjaal.

Groep 3/ 4
Komende week rond groep 3 kern 5 van Veilig Leren Lezen af en maken we een begin met kern 6. De kinderen
krijgen daarom binnenkort weer een kopie van Veilig en Vlot, kern 6 mee naar huis om thuis te lezen.
Tijdens de rekenlessen houden we ons vooral bezig met de telrij en huppen en sprongen van 2, 5 en 10. Ook gaan we
bussommen maken. Dit zijn de plus en minsommen.
Groep 4 leert tijdens de taalles o.a een hoe je een afspraak kunt maken en waar je dan aan moet denken (tijd, plaats
etc.) We leren deze week de regel van de “beer”. Welke woorden schrijf je met eer aan het eind? Tijdens de
rekenlessen maken we vooral sommen t/m 100 en zijn we druk met de tafels. We herhalen de geleerde tafels en
zeggen vrijdag allemaal de tafel van 5 op.

Groep 5 /6
In dit nieuwe jaar gaan we verder met de repetities van alle provincies: de zogenaamde topo-repetities. Donderdag
10 januari is voor groep 6 Friesland aan de beurt.
Groep 5 krijgt dan een repetitie over alle tafels.

Groep 7/8
Voortgezet Onderwijs
Voor de vakantie hebben Juf Gea en ik met alle ouders van de leerlingen van groep 8 gesproken en is er een niveauadvies gegeven. Dit is belangrijk om gericht op de scholen te gaan kijken tijdens de open dagen. Voor begin maart
moeten alle leerlingen zijn aangemeld. Het is dus belangrijk dat jullie komende tijd hier goed over na gaan denken!
Voor vragen of onduidelijkheden kunnen jullie altijd contact opnemen met juf Gea of meester Rolf.
Op de volgende data zijn de open dagen/avonden van de scholen: Roelof van Echten College en Wolfsbos College op
24 en 28 januari van 19.00-21.30 uur. Dit geldt voor alle vestigingen. Kijk ook op de site voor informatie over de
scholen. Terra College in Emmen op 16 januari van 15.00-21.00 uur. Tijdens deze open dagen/avonden zijn ook de
leerlingen van groep 7 met hun ouders van harte welkom.
Huiswerk
Topo 25 januari
Het team

