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Loopspeltoernooi
Morgen, vrijdag 15 februari doen de kinderen van groep 3/4/5 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 kunnen daar ook weer opgehaald
worden tussen 11.15 en 11.30 uur.

Actie
In de media wordt vrijdag 15 maart aangekondigd als landelijke
actiedag. Er wordt die dag in alle sectoren van het onderwijs gestaakt
om aandacht te vragen voor de actualiteit: een tekort aan
leerkrachten, een te hoge werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs
die daardoor in het gedrang komt.
De onderhandelingen tussen vakbonden en politiek over deze kwesties
zijn nog in volle gang.
Uiteraard willen wij als team van School 59 dat er aandacht is voor het
tekort aan goede juffen en meesters, we hebben zelf ook nog steeds
een vacature. Ook willen we heel graag dat we geld blijven krijgen om
de werkdruk te verlagen, maar we hebben ervoor gekozen om die
aandacht niet op te eisen door te gaan staken.
Dat betekent dat op vrijdag 15 maart de kinderen gewoon naar school
gaan.

Danslessen
Onze dansjuf Mieke Landman heeft een blessure opgelopen aan haar
voet. Dit betekent dat de geplande danslessen voorlopig niet door
kunnen gaan. We wensen Mieke veel beterschap toe.

Bijbelrooster
25 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
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Agenda
14-02 10-minutenavond
15-02 Loopspeltoernooi groep
3/4/5
18-01 t/m 22-01 Voorjaarsvakantie
26-02 Pauline directieoverleg, juf
Rona groep 6/7/8
28-02 Leerlingenraad 13.00 uur
05-03 Pauline afwezig i.v.m.
afname audit
09-03 Oud papier (Sebastiaan de
Haan en Harm van Rhee)

Verjaardagen
19-02 Joost uit groep 6
19-02 Jannes uit groep 2
20-02 Isa uit groep 6
02-03 Nick uit groep 4

4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Kleuternieuws
Letterkoffer: Sanne
Letter: i
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