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Project Kerk-School-Gezin
In de week van maandag 23 t/m zondag 29 januari organiseren wij in
samenwerking met “De Klister”, de Baptistengemeente en de
Protestantse gemeente ons jaarlijkse project Kerk-School-Gezin.
Het thema is dit jaar: “Weet ik veel?!”, verhalen over Maria en Martha,
koning Salomo en het huis op de rots.
Alle ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd om de week af te
sluiten in de kerk op zondag 31 januari om 9.30 uur. U bent welkom in
de Baptistengemeente, Dwarsdiep 9, of in de Protestantse gemeente,
Kerklaan 1.

Afscheid Wim Kunst
Gisteren hebben alle personeelsleden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
afscheid genomen van onze bestuursdirecteur Wim Kunst. Als
bestuursdirecteur heeft Wim ook voor onze school een belangrijke rol
gespeeld. Wim was fervent voorstander van de instandhouding van
kleine scholen en droeg onze school een warm hart toe.
Wim gaat nu van zijn pensioen genieten,
Aan de opvolging wordt gewerkt. Deze procedure moet natuurlijk
zorgvuldig gedaan worden en neemt geruime tijd in beslag. In de
tussentijd zal mevrouw J. Mulder, algemeen adjunct directeur van
CONOD, grotendeels de taken op zich nemen. Wim blijft op de
achtergrond actief tot er een opvolger gevonden is.

Toetsweek
Volgende 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 9 februari.
De kinderen zijn die dag vrij.

Studiereis juf Nelleke
Vandaag en morgen is juf Nelleke afwezig. Zij is met de bovenschoolse
werkgroep ICT naar Londen. Daar bezoeken zij een onderwijs-ICT-beurs.
Juf Rona Schuitema vervangt haar.
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Agenda
23-01-2017 t/m 29-01-2017
Project Kerk-School-Gezin
29-01-2017 Kerkdienst KSG
30-01-2017 t/m 03-02 2017
Toetsweek
31-01-2017 Kleuters brengen
een bezoek aan de bieb in
Borger. Vertrek 13.15 uur
02-02-2017 Mieke komt dansen
met groep 5/6/7/8
09-02-2017 Studiedag team,
kinderen vrij
11-02-2017 Oud papier
16-02-2017 10-minutenavond

Verjaardagen
01-02 Jesse uit groep 4 en Anna
en Lotte uit groep 5
02-02 Juf Jacqueline

Afwezigheid juf Karin
Vanaf vrijdag 27 februari zal juf Karin, onze onderwijsassistente een
kleine veertien dagen afwezig zijn vanwege een (kleine) operatieve
ingreep. De uren van juf Karin zullen op maandag en
woensdagmorgen ingevuld worden door juf Jeanine.

Bijbelrooster
30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 8 februari.
Met vriendelijke groet namens het team, Pauline Bokhorst
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