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Agenda

Schooltijden
De ouderpeiling over schooltijden is door 21 van de 23 gezinnen
ingevuld. Dat is een respons van 91 %.
Van deze 21 reacties zijn er:

5 voor het continurooster (23,8 %)
 10 voor het huidige model (47,6 %)
 6 zonder voorkeur (28,6 %)
Uit deze peiling blijkt dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is
om een wijziging van schooltijden door te voeren. Dat betekent dat we
vooralsnog blijven werken met de huidige schooltijden.

Toetsweek
Deze week is het toetsweek. In de groepen 2 t/m 8 worden dan de CITO
toetsen afgenomen. Deze toetsen worden gebruikt om de didactische
ontwikkeling van de leerlingen te meten. Door middel van deze toetsen
kunnen we de ontwikkeling van een kind volgen, ons onderwijs
evalueren en doelen stellen voor de komende periode.
Het analyseren van de toetsen en het maken van plannen voor de
komende periode doen we in teamverband op donderdag 8 februari.
De kinderen zijn die dag vrij.

Loopspeltoernooi
Op vrijdag 16 februari doen de kinderen van groep 2, 3 en 4 mee met
een sporttoernooi in “De Splitting”. Dit toernooi is georganiseerd door
meester Stefan. De kinderen spelen het loopspel tegen teams van
andere scholen uit de gemeente Borger-Odoorn. Tijdens de gymlessen
hebben de kinderen dit spel al geoefend.
Het toernooi begint om 9.00 uur. De kinderen kunnen rechtstreeks naar
de sporthal gebracht worden en daar ook weer opgehaald worden om
11.45 uur.
De kinderen van groep 5 zijn die morgen bij juf Jacqueline.

Acties basisonderwijs
Op woensdag 14 februari voeren de noordelijke provincies wederom
stakingsacties. Dat betekent dat de school op deze dag gesloten is en
de kinderen vrij zijn.

Ouderportaal Parnassys
Op 15 februari zijn de tien-minutengesprekken. Van elk gesprek wordt
een verslagje gemaakt door de leerkracht. Dit verslag kunt u lezen in
Parnassys. Daar heeft u een inlogcode voor gekregen. Heeft u
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29-01 t/m 02-02 Toetsweek
06-02 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
08-02 Studiedag team, kinderen
vrij
10-02 Oud papier
13-02 De kinderen krijgen hun
rapport mee
13-02 Gesprekken VO groep 8
14-02 Kinderen vrij i.v.m. acties
basisonderwijs
15-02 10-minutenavond
16-02 Loopspeltoernooi groep 2,
3 en 4
16-02 Gastles groep 5 t/m 8 door
muziekvereniging Amicitia uit
Musselkanaal

Verjaardagen
02-02 Juf Jacqueline

opmerkingen over de verslaglegging of kunt u zich niet vinden in de
bewoording? Dan kunt u binnen vier weken contact opnemen met de
leerkracht. Wanneer wij na vier weken geen bericht hebben ontvangen
gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het verslag.

Even voorstellen

Misschien heeft u mij tijdens mijn
kennismakingsdag al wel gezien, maar
weet u nog niet wie ik ben. Daarom
stel ik mij graag eventjes aan u voor:
Mijn naam is Mariska Deuring en ik ben
een tweedejaars pabostudent van
Stendenhogeschool. Vanaf februari tot
en met juni zal ik op de dinsdag en de
woensdag te vinden zijn in
combinatiegroep 6, 7 en 8. Ik vind het
belangrijk dat kinderen met een veilig
gevoel naar school gaan en dat ieder
kind gerespecteerd wordt zoals hij of zij
is. Hier werk ik dan ook graag aan mee, want ik hoop dat we er
samen een leuke tijd van kunnen maken.
*Hobby’s: dansen en mountainbiken.

Bijbelrooster
5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 15 februari.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Letterkoffer: Ryanna
Letter: T
Thema: De nationale
voorleesdagen

