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Opbrengst Kerk-School-Gezin
De actie “huizenbouw in Bangladesh” heeft € 225,99 opgebracht. Daar
hebben de kinderen heel wat klusjes voor gedaan. Bedankt allemaal!
Het totaalbedrag (de Klister en de collectes in beide kerken) is
€ 1942, 03.

NLDOET
We doen ook dit jaar weer mee met NLDOET, de
vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Op
vrijdagmiddag 9 maart willen we, samen met de
kinderen van groep 5 t/m 8, de handen uit de
mouwen steken. We zijn van plan de pleinen
“zomerklaar” te maken en het schooltuintje op
het kleuterplein aan te pakken. Er hebben zich
inmiddels via de website van NLDOET al
voldoende jeugdige vrijwilligers aangemeld. Hulp
van ouders is op deze middag uiteraard ook van harte welkom (u hoeft
zich niet via de site van NLDOET op te geven).

Loopspeltoernooi
Morgen, 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.

Agenda
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
20-02 Juf Albertine ’s middags
afwezig, juf Elly groep 3/4/5
20-02 Mieke komt dansen met
groep 1/2
22-02 Verjaardagsfeest juf
Albertine en juf Elly
26-02 t/m 02-03
Voorjaarsvakantie
06-03 Luizencontrole
08-03 Studiedag team,
kinderen vrij
09-03 NLDOET 13.00-15.00 uur

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.

10-03 Oud papier (Bert Hospers
en Harm van Rhee)

Mailadressen

Verjaardagen

Bij een nieuwe stichting horen natuurlijk ook nieuwe emailadressen. Voor
de leerkrachten is alleen het laatste stukje veranderd. @conod.nl is nu
@ckcdrenthe geworden. Het mailadres van de school is ook veranderd.
Vanaf nu is de school bereikbaar via school59@ckcdrenthe.nl

Verjaardag juffen
Op 22 februari is het feest in groep 3/4/5. ’s Morgens viert juf Albertine
haar verjaardag en ’s middags juf Elly. De kinderen hoeven deze dag
geen eten en drinken mee te brengen en mogen verkleed naar school
komen.
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19-02 Joost uit groep 5 en
Jannes uit groep 1
20-02 Isa uit groep 5
22-02 Juf Albertine
02-03 Nick uit groep 3

Ouderportaal Parnassys
Vandaag 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
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.
Als u de inlogcode kwijt bent kunt u een mail sturen naar school. Wij
sturen u dan een nieuwe code.

Nieuwe eindtoets groep 8
Vanaf dit schooljaar zullen wij in plaats van de CITO-eindtoets de IEPeindtoets afnemen. De IEP-eindtoets heeft voor onze school de
volgende voordelen:
 de kinderen werken in één boekje (geen apart antwoordenvel
zoals bij Cito),
 de toets is overzichtelijk en heeft een aantrekkelijke lay-out voor
kinderen,
 de vragen en teksten sluiten aan bij de belevingswereld van
groep 8,
 de toets wordt afgenomen op twee dagen gedurende twee uur,
in plaats van drie hele ochtenden.
Voor meer informatie over de IEP toets, kunt u kijken op de website:
https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Bijbelrooster
19 t/m 23 februari 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9

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

Kleuternieuws
Letterkoffer: Sebastian
Letter: D
Thema: Dieren

