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Aan de ouders,
Lied van de week: Kleuren , kleuren allemaal kleuren. (You tube)
Kind op maandag
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het
verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die blinde man?
Hoe kan het dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet
geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal? Het thema luidt "Kijk maar goed".
De verhalen: - De tante van Max (Mies en Max)
- Een blinde man wordt beter (Johannes 9: 1-17)
- De mensen geloven het niet (Johannes 9: 18-41)

100ste leerling
Op de eerste maandag na de voorjaarsvakantie, vandaag dus, begroeten we de 99e en de 100ste leerling op school.
Daar zijn we heel blij mee. Een paar jaar geleden zaten we onder de opheffingsnorm van de gemeente Hoogeveen
en sluiting dreigde. Door de samenwerking met de Christelijke scholen van Hoogeveen hoeven
we daar niet meer voor te vrezen. Maar dat we zo zouden groeien, dat is geweldig.
Vandaag gaan we deze twee leerlingen feestelijk welkom heten om 8.30 uur. Mocht u in de
gelegenheid zijn om daar bij te willen zijn, dan bent u van harte welkom. De koffie en thee staat
klaar!
De leerlingen hoeven deze dag geen fruittas mee. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers!
Nieuwe leerlingen
Vanaf vandaag hebben we twee nieuwe leerlingen op school. Ian Giethoorn komt in groep 5 en Jula Marissen in
groep 1. We wensen jullie een fijne en leerzame schooltijd toe bij ons op school.
Rapporten en Tienminutengesprekken
Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee. Volgende week maandag- en
dinsdagavond zijn de tienminutengesprekken. In een aparte bijlage vindt u het rooster. Mocht u niet kunnen op de
aangegeven tijd wilt u dan of onderling ruilen of een nieuwe afspraak maken bij de leerkracht? Als u onderling ruilt
wilt u dit dan wel even doorgeven aan de groepsleerkracht? Alvast bedankt!
Luizencontrole
Woensdag 27 februari 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.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week beginnen we met een nieuw thema: Hulpdiensten. Deze eerste week
gaan we werken over de ambulance. Als het goed is zal er woensdag zelfs een
echte ambulance op school komen, dus schrik niet als u deze op het plein ziet
staan.
Ons boek van de week is: Mejuffrouw muis in het ziekenhuis. En de letter van de
week is de “a” uit ambulance .

Groep 3/ 4
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
Beide groepen gaan deze week verder met blok 7 van rekenen. Tijdens de leeslessen hebben we de sch geleerd.
Daar komt o.a. de ng bij. Dit is voor sommige kinderen erg lastig. Thuis lezen blijft belangrijk! Leest u thuis ook?
Tijdens spelling heeft groep 4 kennis gemaakt met de regel van de zwarte mieren. Je hoort een u maar je schrijft een
e. We hebben voor de vakantie de thematoets van taal gemaakt. Komende week starten we met een nieuw thema.
De boekbespreking.
Deze week laat ik aan de leerlingen zien hoe je in groep 4 een boekbespreking kunt houden. Ook krijgen de
leerlingen een begeleidende brief mee naar huis waarop staat waar je zoal aan moet denken bij het voorbereiden
van een boekbespreking.
Wie wanneer aan de beurt is, komt op de nieuwsbrief te staan.

Groep 5 /6
Donderdag 28 februari is er voor groep 6 de topo-repetitie van Overijssel.
(in de vorige nieuwsbrief stond een fout; er zou 10 maart een repetitie zijn over Friesland)
Na de hele leuke dinsdagmorgens vol creativiteit gaan we na de voorjaarsvakantie beginnen met de
boekbesprekingen. De kinderen hebben een papier mee gekregen waarop dingen staan waar aan ze moeten denken
bij het maken/doen van een boekbespreking, succes!
Verder proberen we een nieuwe begrijpend leesmethode uit.

Groep 7/8
Na een weekje van een welverdiende vakantie te hebben genoten gaan we nu weer hard aan het werk.
Huiswerk
Vrijdag 1 maart hebben we een repetitie Engels, veel succes!!
Op de vrijdag voor de vakantie is het blad uitgedeeld. Let erop dat je zelf je materiaal meeneemt naar huis, des te
meer tijd heb je om te leren!
Topo vrijdag 8 maart

VO gesprekken groep 8
Komende week ontvangen ook de ouders die nog geen gesprek hebben gehad een uitnodiging voor het definitieve
schooladvies. Vrijdag 8 maart willen we de aanmelding afronden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u terecht via
de mail, of op school.

Het team

