Nieuwsbrief

19 december 2016

CBS School 59
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw-Buinen
0599 212321
Cbsschool59@conod.nl
Deze nieuwsbrief verschijnt iets later dan aangekondigd. Onze excuses
hiervoor.

Agenda

Kerstfeest

20-12-2016 Mieke komt dansen
met groep 1/2 om 14.00 uur

Wij nodigen alle vaders, moeders, broers, zussen, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden uit om met ons het kerstfeest te vieren op
donderdag 22 december om 19.00 uur in
dorpshuis “De Viersprong” te Buinerveen.
We gebruiken de achteringang van de zaal.
Die kunt u bereiken via het parkeerterrein.
De kinderen van groep 5 t/m 8 voeren de
musical “De herberg zit vol” op en ook de
kinderen van groep 1 t/m 4 leveren hun
bijdrage.
Op donderdagmiddag gaan we met de
kinderen van groep 5 t/m 8 oefenen in het
dorpshuis. We gaan daar op de fiets naar toe.

22-12-2016 Kerstviering 19.00 uur
23-12-2016 Kinderen ’s middags
vrij
26-12-2016 t/m 06-01-2017
Kerstvakantie
09-01-2017 Eerste schooldag in
het nieuwe jaar
10-01-2017 Luizencontrole

Tekort aan inval-leerkrachten
U heeft het vast in het nieuws al vernomen: De wet werk en zekerheid
(WWZ) geeft binnen het basisonderwijs grote problemen en dat
hadden we al zien aankomen. Ons bestuur heeft dit vorig jaar al
duidelijk aangegeven aan de PO-raad. Invallers mogen maximaal zes
contracten bij een bestuur hebben. Bij meer contracten heeft het
bestuur verplichtingen aan de invaller opgebouwd en dat doen we
dus niet. Een invaller bedankt daarom vaak voor een contract van 1
dag en dat is te begrijpen. CONOD heeft een invalpoule aangesteld.
In deze invalpool zitten zes invallers die inzetbaar zijn bij ziekte. U zult
begrijpen dat als de griep-periode is aangebroken er ondanks deze
invalpool een tekort ontstaat. Ook wij hebben al gemerkt dat er geen
invallers te krijgen zijn. Vorige week maandagmiddag hebben we de
kinderen van groep 3/4/5 over de andere groepen moeten verdelen
omdat er geen invaller beschikbaar was.
Laatste nieuws; vorige week werd duidelijk dat na overleg met minister
Asscher een tijdelijke maatregel van kracht is in de maanden januari,
februari en maart. Invallers mogen in die maanden les komen geven
zonder dat de invalbeurt meetelt voor hun maximaal toegestane
aantal tijdelijke contracten.
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Verjaardagen
01-01 Kristian uit groep 3
03-01 Naïma uit groep 5
09-01 Ryanna uit groep 1

Kerstactie
De kerstactie van afgelopen zaterdag heeft per school ruim € 400,00
opgebracht. Iedereen die geholpen heeft met de verkoop: hartelijk
dank!

Overgewicht aanpakken is
nog nooit zo leuk geweest!
Na een succesvolle start van
Cool 2B Fit Borger-Odoorn,
starten we begin 2017 een nieuwe groep. Een project met
spierballen om overgewicht onder kinderen te lijf te gaan. Cool 2B
Fit is voor kinderen van 8-13 jaar uit de hele gemeente BorgerOdoorn en vindt plaats in Exloo. Fysiotherapeuten, een diëtist, een
psycholoog, beweegaanbieders, combicoaches, GGD, sociale
teams en de gemeente Borger-Odoorn slaan de handen ineen om
een programma op maat aan te kunnen bieden voor kinderen met
overgewicht. Plezier staat voorop!

Kleuternieuws
Letterkoffer: Jurgen
Letter: W
Thema: Winter

Wat gaan we doen?
We gaan gezamenlijk bewegen en maken kennis met veel
verschillende sporten. Voor ieder kind wat wils. Daarnaast is er ook
aandacht voor voeding en andere zaken die van invloed zijn op de
leefstijl. Doordat kinderen dit samen doen neemt het plezier toe en
ervaren ze dat ze er niet alleen voor staan. Ook de ouders hebben
een actieve rol binnen Cool 2B Fit. In speciale ouderbijeenkomsten
worden ze met elkaar in contact gebracht om onder andere de
onderwerpen bewegen en voeding te bespreken.
Uw kind aanmelden? Denkt u dat dit een kans is voor uw kind en/of
gezin? Neem dan contact op met combicoach
Niels
Frietema, n.frietema@borger-odoorn.nl of 0620896910. U kunt ook contact opnemen
met de combi coach op de school van uw
kind(eren).

Bijbelrooster
9 t/m 13 januari 2017:
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 januari.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Het team van CBS School 59
wenst u

