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Aan de ouders,
Lied van de week: Tienduizend redenen. Opwekking 733.
Kind op maandag
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan
een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen
heeft eten nodig na een lange dag.
Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God
voor mensen doet. Het thema is "Kan ik jou helpen?"
De verhalen: - Help! (Mies en Max)
- Niet zien, toch geloven (Johannes 4: 46-54)
- Het bad van Betzata (Johannes 5: 1-18)
- Genoeg voor iedereen (Johannes 6: 1-13)
Kerk en Schooldienst
A.s. zondag, 10 februari, vindt de jaarlijkse Kerk en Schooldienst weer plaats. De kinderen hebben zich afgelopen
week hierop voorbereid en komende week gaan we dat ook nog doen. Ds. Bakker zal deze week in de groepen
langskomen ter voorbereiding op de kerk en schooldienst.
We luisteren naar verhalen en zingen liederen die we tijdens de dienst ook zullen zingen. De dienst begint om 10.00
uur in de Dorpshuis. Het is de bedoeling dat de kinderen bij hun eigen groep zitten. Voor de kleine kinderen is er
oppas aanwezig. We heten u/jullie allemaal van Harte Welkom!
Muziek
Met de kinderen van het orkest voor de Kerk en schooldienst willen we oefenen op dinsdagmorgen en
woensdagmorgen van 8.30 tot 9.00 uur. Zondagmorgen zou het heel mooi zijn als ze een kwartier van te voren
aanwezig kunnen zijn. We gaan dan niet meer oefenen, maar we kunnen dan de instrumenten klaar zetten.
Ouderavond
Op woensdag 20 maart houden we onze jaarlijkse ouderavond. We hopen op een grote opkomst en daarom alvast
de datum voor bij u thuis in de kalender of in de agenda. Het programma is heel interessant, maar daarover later
meer.
Afwezig
Komende donderdag 7 februari is meester Greidanus afwezig. Hij gaat naar een studiebijeenkomst, samen met de
directeuren van PricoH en EN3, over het opstellen van het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. PricoH is de
vereniging van Christelijke scholen in Hoogeveen en EN3 is onze eigen vereniging. Een teken dat de samenwerking
goed op gang aan het komen is.
Juf Josien en juf Lidewij hebben een dagje geruild, juf Josien is er vandaag ,maandag 4 feb. , niet juf Lidewij is dan in
groep 1/ 2. Donderdag 7 en vrijdag 8 feb. is juf Lidewij er niet, dan werkt juf Josien in groep 1/ 2.
Bericht van de Medezeggenschapsraad
Komende dinsdag (05-02) staat er weer een vergadering met de directie gepland.
Mocht u als ouder nog een onderwerp hebben die u aan de directie wilt voorleggen, laat
het dan weten aan de voorzitter (P. Hepping) of secretaris (J. te Velde) van de MR.

Voorleeswedstrijd
De laatste jaren houden we tijdens de Nationale Voorleesdagen een voorleeswedstrijd. Dat
is inmiddels een traditie geworden. De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen hieraan
meedoen.
Per groep wordt er een winnaar gekozen. Die 4 leerlingen
strijden voor de titel van Voorleeskampioen. Dit jaar heeft
Maartje gewonnen. Van harte gefeliciteerd!
We bedanken iedereen voor hun inzet. Knap hoor! We hebben genoten van jullie
verhalen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week gaan wij verder met het thema: de Trein
We hebben vorige week al veel geleerd, we weten wat een wisselspoor is, dat je
niet mag zwartrijden en ook het woord vertraging kwam voorbij.
Ook hebben we zelf mooie treinen geknutseld!
Ons boek van de week is: Was het fijn in de trein? Klein Konijn gaat alleen op reis
met de trein. In het begin vindt hij dat eng, maar bij elk station stappen er nieuwe
dieren in en ieder dier heeft wel wat te vertellen . Zo hoort klein konijn van alles. En
de letter van de week is de “m” uit machinist.

Groep 3/ 4
De leerlingen van groep 3 hebben afgelopen week kern 6 afgerond. Alle leerlingen hebben hun letterdiploma
ontvangen. Wat kunnen we trots zijn op ons zelf. Komende week starten we alweer met kern 7! Daarom krijgen de
leerlingen weer een nieuw boekje “Veilig en vlot” mee naar huis. Ook de begeleidende brief volgt.
Tijdens de rekenlessen tellen we vooral met huppen van 2 en 5 en maken we bussommen. Door veel te oefenen
wordt dit geautomatiseerd.
Groep 4 heeft zich tijdens de taal-, en spellingslessen vooral beziggehouden met de regel van de eend. Wanneer
schrijf je een d/t aan het eind? Bijvoorbeeld; eend, want het meervoud is eenden en geen eenten. Dus eend schrijf je
met een d. Ook hebben we extra geoefend hoe je mooie zinnen kunt maken en kunt beschrijven waarom je iets
vindt. Daarbij hebben we de woorden omdat en maar gebruikt.
Boekbespreking.
Na de voorjaarsvakantie starten we met het houden van boekbesprekingen. Verder informatie hierover volgt in een
aparte brief. Dit geldt alleen voor groep 4.

Groep 5 /6
Aanstaande dinsdag gaan we voor de laatste keer verder met juf Annet om “iets te maken” uit het stenen tijdperk.
De vorige 3 keer was het hartstikke leuk, heeft u de resultaten al gezien!?

Donderdag 28 februari is 6 de topo-repetitie van Overijssel.
Op 14 februari willen we naar de grote bibliotheek in Hoogeveen. We krijgen daar dan een rondleiding en een kijkje
achter de schermen. We worden er om 13.00 verwacht en het zal een uurtje duren. (Met de auto om 12.50 vertrek
van school en ongeveer om 14.00 terug.)

Groep 7/8
Na een intensieve eerste week met Cito toetsen, gaan we deze week nog even verder. Vanwege het grote aantal
leerlingen met een dyslexie-verklaring en we er niet te veel druk op willen leggen, neemt de afname wat meer tijd in
beslag.
Aanmeldingsformulier VO
Komende week krijgen alle ouders het aanmeldingsformulier digitaal toe gestuurd. Zouden jullie dit zo veel mogelijk
digitaal willen invullen en zo snel mogelijk retourneren?
Wanneer de onderwijskundige rapporten, toetsen en andere formulieren klaar zijn, worden de ouders en leerlingen
van groep 8 nog een keer uitgenodigd voor een definitief gesprek betreffende de schoolkeuze. Wanneer alles
duidelijk is worden de leerlingen via school aangemeld op het VO. Wanneer er nog vragen zijn over de procedure of
het ouderformulier, hoor ik dat graag via de mail op op school op de dagen dat ik werk.
Huiswerk: TOPO vrijdag 15 februari

Het team

