Nieuwsbrief (3)

oktober 2016

Kinderboekenweek 2016
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema ‘For ever Young’,
opa’s en oma’s.
In alle klassen wordt aandacht besteed aan dit thema en aan leesbevordering in het
algemeen. Ook zijn er een aantal activiteiten, waarbij alle leerlingen samen
betrokken zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
-

dinsdag 4 oktober om 13.30 uur opening. We spelen dan een quiz en zingen
gezamenlijk een opa en oma-lied. We hopen, dat opa’s en oma’s zullen
reageren op de oproep, die wij gedaan hebben via mail. Op deze middag
mogen de kinderen verkleed als opa of oma op school komen.

-

dinsdag 11 oktober Kinderboekenmarkt om 14.45 uur. De kinderen mogen
hun eigen boeken verkopen en op de markt nieuwe boeken kopen. Wilt u thuis
als ouders de boeken vast van een prijsje voorzien? Voor de kinderen van
groep 1, 2 en 3 verwachten we ouders als begeleiding bij de verkoop.

-

Dinsdag 11 oktober koopt het team boeken van de kinderen voor het
biebkastje, dat dan in gebruik wordt genomen. U mag ook boeken schenken.

-

We hopen, dat gedurende de Kinderboekenweek opa’s en oma’s op school
zullen komen om te vertellen over vroeger of voor te lezen (uit de boeken van
hun jeugd).

Rapporten
Enkele kinderen hebben hun rapport al weer ingeleverd. Willen ook de andere
kinderen hun rapport voor de herfstvakantie inleveren?
Bezoek Legiomuseum groep 5/6
Op vrijdagmiddag 14 oktober brengt groep 5/6 een bezoekje aan het Legiomuseum
in Grootegast. Het vervoer door ouders is rond. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Jumbo-actie: Sparen voor je school
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij de Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten, die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.

Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en
ook daar zien wat onze spaardoelen zijn, n.l. een feeststoel, een boksspringpaal of
multisportpalen. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen.
Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang
staat een dropbox, waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. Nog fijner zou
het zijn als u de codes zelf invoert op uw computer. We willen u bij voorbaat danken
voor het meesparen voor onze school!
Huiswerk in groep 5, 6, 7 en 8
U hebt er thuis misschien al iets van gemerkt. De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8
krijgen af en toe voor de vakken aardrijkskunde, spelling of rekenen (tafels) huiswerk
mee om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op de toetsen. Op deze manier raken
de leerlingen al enigszins vertrouwd met het verschijnsel huiswerk. Daarnaast krijgt u
als ouders een indruk van de behandelde stof. De meeste kinderen stellen het op
prijs, als zij thuis af en toe even geholpen of ondersteund worden bij het huiswerk.
Op de website van de school kunt u onder groepen lezen wanneer de toetsen
worden afgenomen.
Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor de levering van Schoolfruit.
Gedurende 20 weken krijgen we weer schoolfruit voor alle kinderen. De levering
begint in de week van 7 november en stopt op 14 april. U krijgt nog bericht over
welke dagen onze “schoolfruitdagen” worden. Dit is afhankelijk van wanneer het fruit
geleverd wordt.
Formatiewijziging
In de groepen 1 t/m 4 is er sinds vorige week een wijziging in de inzet van de
formatie geweest. We hebben iets extra formatie gekregen, waardoor de groepen 3
en 4 naast de dinsdagochtend ook op de donderdagochtend tot de pauze gesplitst
kunnen worden.
Dit heeft ertoe geleid, dat juf Sandra op de donderdagochtend lesgeeft in groep 1 /2
en dat juf Hillie dan in groep 3 /4 lesgeeft samen met juf Trijntje.
Intekenlijst
De lijsten zijn binnen. De oudervereniging buigt zich over de indeling. Zo snel als kan
krijgt u de inschrijflijsten retour.
BHV-cursus
Op 25 oktober gaan juf Lisanne en juf Trijntje naar de BHV-nascholing, juf Hillie gaat
op 31 oktober. Voor vervanging wordt gezorgd.
Vakantierooster 2016 2017
Herfstvakantie
15 - 10 - 2016 t/m 23 - 10 - 2016
Kerstvakantie
24 - 12 - 2016 t/m 08 - 01 - 2017
Voorjaarsvakantie
18 - 02 - 2017 t/m 26 - 02 - 2017
Paasweekend
14 - 04 - 2017 t/m 17 - 04 - 2017
Meivakantie
22 - 04 - 2017 t/m 30 - 04 - 2017
5 mei
Hemelvaart
25 - 05 - 2017 t/m 26 - 05 - 2017
Pinksterweekend
05 - 06 - 2017

Zomervakantie

22 - 07 - 2017 t/m 03 - 09 - 2017

Ingekomen bericht:
Herfstvakantie staat weer in het teken van “Zuppa Futsal”; Zaalvoetballen voor
iedereen!
Jeugd en jongeren (jongens en meisjes) uit de gemeente Zuidhorn hoeven zich deze
herfstvakantie niet te vervelen en kunnen weer voluit aan de bak tijdens het
zaalvoetbaltoernooi “Zuppa Futsal 2016”.
Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober wordt in sporthal de Bokkediek te Grijpskerk
het zaalvoetbaltoernooi “Zuppa Futsal!” georganiseerd.
Net als voorgaande jaren wordt dit toernooi georganiseerd door
combinatiefunctionaris Bart Brandts Buys van Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn.
Doelgroep
Je kan als deelnemer helemaal zelf je droomteam formeren. Een team bestaat uit
maximaal 7 spelers. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit vrienden, klas- en/of
ploeggenoten maar het is ook mogelijk een team samen te stellen van vrienden uit
de straat of zelfs uit een ander dorp.
Op basis van de gemiddelde leeftijd van het team kies je aan welke leeftijdscategorie
kan worden deelgenomen.
Hou wel rekening met de verschillen in dagen en tijden:
- 8-10 jaar - maandagochtend (08:30 uur - 12:30 uur)
- 10-13 jaar - dinsdagochtend (08:30 uur - 12:30 uur)
Opgeven:
Deelnemers, ouders of begeleiders kunnen hun eigen team samenstellen en
aanmelden op de website www.sportinzuidhorn.nl. De kosten bedragen 1 euro per
persoon. De organisatie hoopt teams te verwelkomen uit alle dorpen van de
gemeente.
Een laatste tip van de organisatoren: zorg dat je er snel bij bent want vol = vol!
Van de Medezeggenschapsraad
Een nieuw schooljaar, een nieuwe samenstelling van de MR! Na vele jaren heeft
Petra Koopmans haar functie als voorzitter van de MR neergelegd, een functie waar
zij veel tijd en energie in heeft gestoken! Waarvoor normaals hartelijk dank Petra!
Margaretha Ras (moeder van Door, groep 5 en Guusje, groep 8) heeft besloten om
nog 1 jaar te blijven zitten in de MR zodat zij de nieuwe leden Lonneke Bosch
(moeder van Sebastiaan, groep 4) en Francisca Pathuis (moeder van Mirthe, groep 5
en Lucas, groep 7) en Elke Toxopeus, nog geen lid, maar loopt mee (moeder van
Lisa, groep 2) de fijne kneepjes van de MR kan leren! De leden vanuit het team
blijven hetzelfde: Trijntje en Lisanne.
Een nieuwe taak- en rolverdeling moest er ook komen: Margaretha en Lonneke
nemen samen de taken van voorzitter op zich en Francisca is onze notulist. Lonneke
schrijft de stukjes voor de nieuwsbrief, dus als je denkt: er moet wat gemeld worden
vanuit de MR in de nieuwsbrief, stuur Lonneke dan een mailtje
(lonnekevanduinen@gmail.com, er volgt nog een algemeen mailadres van de MR).
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus wie interesse heeft, kan
aanschuiven om te luisteren waar wij het over hebben. Ook zullen wij af en toe

mensen uitnodigen om deel te nemen aan een vergadering (mochten de
onderwerpen daarom vragen).
De vergaderingen staan gepland op de woensdagmiddag om 16.00 uur op de
volgende data: 26 oktober 2016, 11 januari 2017, 1 maart 2017, 12 april 2017
24 mei 2017, 5 juli 2017
De speerpunten van de MR dit jaar zijn o.a.
- Het volgen van de ontwikkelingen van het MFC en de ontwikkelingen aan de
Kievitsweg
- Ontwikkelingen Klankbordgroepen volgen
- Ontwikkelingen “Andere Tijden” volgen
Tot dusver! Hartelijke groet,
MR Triangel
Trijntje, Lisanne, Margaretha, Francisca en Lonneke
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 oktober 2016
Oktober 2016
5 oktober
11 oktober
14 oktober
17 t/m 21 oktober
25 oktober
25 oktober
26 oktober
31 oktober

Start Kinderboekenweek (opa’s en oma’s)
Boekenmarkt vanaf 14.45 uur
Bezoek Legiomuseum groep 5/6
Herfstvakantie
BHV- cursus (vervanging in groep 4)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
MR-vergadering 16.00 uur
BHV- cursus (vervanging in groep 3/4)

November 2016
11 november
15 november
17 november
18 november
29 november

Sint Maarten
Contactavond
Contactavond
Kinderraad
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

December 2016
1 december
5 december
20 december
20 december
22 december
23 december
26 dec. t/m 6 januari 2016
Januari 2017

Inpakavond
Sint op school
Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

9 januari
11 januari
13 januari
25 januari
26 januari
31 januari

08.30 uur, weer naar school
MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Voorleesontbijt/Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

Februari 2017
7 februari
8 februari
10 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
20 februari t/m 24 februari
27 februari
28 februari

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Margedag (alle leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Project kunst (Mondriaan)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Maart 2017
1 maart
3 maart
14 maart

MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Kijkavond Mondriaanproject (17.00-19.00
uur)

21 maart
22 maart
28 maart

Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

April 2017
7 april
12 april
13 april
14 tot en met 17 april
Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Paasfeest op school
Paasweekend
CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Koningsspelen/sportdag
Meivakantie

Mei 2017
5 mei
19 mei
24 mei
24 mei
25 en 26 mei

Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)
Kinderraad
Schoolreis groep 1/2
MR-vergadering 16.00 uur
Vrijaf vanwege Hemelvaart

30 mei

Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Juni 2017
2 juni
5 juni
6 juni
9 juni
27 juni
27 juni
29 juni
30 juni
30 juni

Schoolreis groep 5/6
Vrij vanwege 2e Pinksterdag
Schoolreis groep 3/4
Feestelijke ouderavond
Techniek(mid)dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolfeest
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)
Kinderraad

Juli 2017
5 tot en met 7 juli
5 juli
11 juli
13 juli
14 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
MR-vergadering 16.00 uur
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

