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Aan de ouders,
Lied van de week: Jezus is de Goede Herder. (Elly en Rikkert, te vinden op you tube).
Kind op maandag
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen
en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen
groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn
wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God. Het thema voor de komende week is
"Ik ben er voor jou".
De verhalen: - Klauteren (Mies en Max)
- De herder en zijn schapen (Johannes 10: 11-15)
- Zoete druiven (Johannes 15: 1-8)
- Geen slaaf maar een vriend (Johannes 15: 9-15)

Luizencontrole
Goed nieuws, afgelopen week is er goed gezocht en niets gevonden. We zijn luizenvrij!
Ouderavond
De datum hebt u vast en zeker genoteerd: woensdag 20 maart. Deze week ontvangt u de uitnodiging met daarin een
antwoordstrookje voor de opgave.
100ste leerling
Vorige week maandag liepen er 2 nieuwe leerlingen over de rode loper de school binnen, Jula en Ian. Ze werden
gevolgd door alle anderen en samen zijn dat er 100. Een moment om zeker even bij stil te staan. In de voorgaande
jaren zaten we in een dalende lijn, maar de laatste paar jaar maken we groei door en dat geeft heel veel vertrouwen
voor de toekomst. Ook de samenwerking met het Christelijk Onderwijs in Hoogeveen, PricoH, geeft hierin grote
zekerheden. In een mooi dorp als Nieuweroord hoort een school. Dat zorgt ervoor dat het dorp bruisend en jong
blijft.
Het wordt drukker……….
Met 100 kinderen ( en in de komende tijd nog meer….) merken we dat het drukker wordt in de gang, vooral als de
school uitgaat. Daarom gaan we vanaf vandaag met de groepen 1/2 en 3/4 door de “achterdeur” naar buiten. Dit is
de deur die naast groep 3/4 zit. We lopen dan met de kinderen langs de school richting het fietsenhok, maar als ze
mama, papa of de oppas zien staan bij het paadje mogen ze daar natuurlijk meteen heen lopen.
Pleinwacht
Vanaf vandaag lopen we met meerdere collega’s pleinwacht. Als het lukt zijn we allemaal buiten, maar er kan
natuurlijk een dringend karweitje zijn wat op dat moment afgehandeld moet worden. Voor de kinderen geldt vooral
dat als er iets is, ze bij de pleinwacht terecht kunnen. Als de bel gaat, dan gaan de kinderen in de rij staan en gaat de
eigen leerkracht met de kinderen naar binnen.

Regels en Respect
Het begint met respect……………. Het zou een uitspraak kunnen zijn in deze tijd van verkiezingen. De ander
waarderen zoals hij/zij is. Op school zijn we dagelijks bezig met het omgaan met elkaar. Dat gaat vaak goed, maar
ook wel eens fout. Ook dat hoort erbij. In de wereld van de volwassenen gaat het net zo. We merken de laatste tijd
dat het taalgebruik verruwd. Bij die verruwing spelen ook filmpjes en spelletjes op de telefoon en computer een rol,
wees als ouders bewust wat uw kind kijkt. Kijk eens een keer mee.
Aan die verruwing gaan we extra aandacht aangeven op de “ ouderwetse” manier. Wordt er gescholden op elkaar,
dan treden we daar tegen op door de betreffende leerlingen na schooltijd om 15.00 uur na te laten blijven en
strafregels te laten schrijven.

En nog meer regels
In de klassen komen regels dagelijks aan de orde. Deze week gaan we ze weer heel duidelijk aan de orde stellen. Een
heel mooi voorbeeld:
Als je naar binnen wilt, moet je eerst toestemming vragen aan de pleinwacht. Een tas kun je gewoon even buiten
langs de muur neerleggen. Ben je jarig, dan vraag je even of de traktatie alvast naar binnen mag worden gebracht.
Daarvoor krijg je dan toestemming.

Paasmaaltijd
Het duurt nog 7 weken, maar nu alvast een aankondiging en oproep.
Op donderdag 18 april hebben we met de kinderen een paasviering en een paasmaaltijd.
Voor de paasmaaltijd willen we graag weer een buffet per klas organiseren met hulp van
de ouders. Zij kunnen rond het middaguur eten en/of drinken naar de klas van hun
kinderen brengen. Bij de ingang van elke klas zullen lijsten hangen, waarop uw bijdrage
voor die klas kan worden genoteerd. Bv mini krentenbolletjes, gekookte eieren,
knakworstjes, soesjes, een pak chocomel o.i.d.We vragen u niet te veel voor de maaltijd
te brengen/te beloven.
Het was de vorige keer een groot succes en hopen ook dit keer weer op uw medewerking. De lijsten zullen
binnenkort worden opgehangen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week beginnen we met een nieuw thema: Hulpdiensten. Vorige
week hebben we over de ambulance en het ziekenhuis gewerkt. We
hebben zelf een ambulance gemaakt en natuurlijk in de
ambulancebus gezeten. Deze tweede week van dit thema
werken we over de politie. En aanstaande dinsdag zal er ook
politie bij ons in de klas komen, we zijn benieuwd.
Ons boek van de week is: De politieman. En de letter van de
week is de “z” uit zwaailicht .
Gezocht
Voor een knutselwerkje bij groep 1 zijn wij op zoek naar doppen van bierflesjes en van frisdrankflessen. Dit mag
ingeleverd worden in groep 1. Alvast bedankt!

Groep 3/ 4
Beide groepen zijn vorige week verder gegaan met blok 7 van rekenen. Tijdens de leeslessen heeft groep 3 de sch en
ng geleerd. We zijn bezig met het afronden van de kernen.
Groep 4 heeft geleerd wat lichaamstaal is en hoe je het begin en het eind van een brief kunt schrijven. We weten nu
wat de lichaamstaal van iemand duidelijk kan maken.
De boekbespreking.
Vorige week heb ik aan de leerlingen laten zien hoe je in groep 4 een boekbespreking kunt houden. Ook hebben de
leerlingen een begeleidende brief mee naar huis gekregen waarop staat waar je zoal aan moet denken bij het
voorbereiden van een boekbespreking.
Wie wanneer aan de beurt is, staat hieronder.
14 maart – Roel
21 maart – Leonie
28 maart – Daan
4 april – Florien
11 april – Finley
9 mei – Milan
16 mei – Ronja
23 mei - Stefan
Scala
Komende weken volgen we op dinsdag workshops van Scala.
Afgelopen week is er gebeld en is doorgegeven dat de leerlingen een natuur-tijdschrift nodig hebben. Wat we daar
precies mee gaan doen en van gaan maken is nog niet duidelijk.
Misschien heeft u toevallig nog iets liggen.

Groep 5 /6
Hierbij willen we de begeleiding naar de Tamboer voor de voorstelling “Mysterie museum Mauzz” nog bedanken
voor hun hulp!
Alles bij elkaar hebben we nu in een korte tijd 7 culturele bijeenkomsten gehad.
Voorlopig blijft het nu even rustig.
Donderdag 21 maart is er voor groep 6 de topo-repetitie van Gelderland.
Vrijdag 8 maart beginnen we met de boekbesprekingen. Aan de beurt zijn dan: Lisanne
en Denley.

Groep 7/8
Huiswerk
8 maart Topo. gr 8 Oost Azie, gr 7 Belgie en Luxemburg
15 maart Engels
Schoolvoetbal
De leerlingen die mee willen doen zijn opgegeven voor het schoolvoetbal toernooi. Zodra bekend is wanneer we
spelen wordt dat op de nieuwsbrief vermeld. Komende donderdag wordt er bij mooi weer even getraind na
schooltijd.

Het team

