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Project Kerk-School-Gezin
De opbrengst van de rommelmarkt is € 292,49. Dat is een mooi bedrag
voor de actie “Hart voor Kinderen” van Dorcas. Fijn dat zoveel kinderen
en ouders hun steentje hebben bijgedragen.

Actie luxeverzuim
Van de leerplichtambtenaar kregen we het volgende bericht:
In de Leerplichtwet staat dat een leerplichtige leerling de school moet
bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit
zonder toestemming van de directeur van de school wegblijven.
Wanneer een ouder de leerplichtige leerling thuis houdt om eerder op
vakantie te kunnen gaan, is er sprake van ongeoorloofd verzuim,
namelijk luxe verzuim. Dit is niet toegestaan.
Op vrijdag 17 februari 2017, de dag voor de voorjaarsvakantie, vinden
er controles plaats op enkele scholen in de gemeente Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen inzake luxe-verzuim.
Medewerkers van het team Jongeren en Leerplicht gaan scholen
bezoeken om het verzuim op die dag te controleren. Daarna zullen er
huisbezoeken plaatsvinden bij ouder(s) van leerlingen, die zonder
toestemming van de directeur afwezig zijn. Ook het ziekteverzuim van
die dag wordt gecontroleerd.
Wanneer uiteindelijk blijkt dat er sprake is van luxe verzuim zal er een
proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders krijgen hiervoor een
oproep van de gemeente.
Doel van deze actie is het luxe verzuim terug te dringen.

Vacatures
In een eerdere nieuwsbrief stelden we u al op de hoogte van het
vertrek van meester Bernard. Op dit moment zijn we nog op zoek naar
een goede vervanger. We hopen de vacature na de
voorjaarsvakantie te hebben ingevuld. Via de nieuwsbrief zullen we u
op de hoogte houden.
Ook zijn we op zoek naar een onderwijsassistente. We hebben een
kleine uitbreiding van uren gekregen om in te zetten in groep 3/4/5.
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Agenda
09-02-2017 Studiedag team,
kinderen vrij
11-02-2017 Oud papier
14-02-2017 juf Pauline afwezig
i.v.m. scholing. Meester Bernard
groep 6/7/8
14-02-2017 De kinderen krijgen
hun rapport mee naar huis
16-02-2017 10-minutenavond
17-02-2017 Verjaardag juf
Albertine
20-02-2017 t/m 24-02-2017
Voorjaarsvakantie
28-02-2017 juf Pauline afwezig
i.v.m. scholing. Meester Bernard
groep 6/7/8
02-03-2017 Leerlingenraad

Verjaardagen
19-02 Joost uit groep 4. Jannes
Hofman is ook jarig. Hij wordt 4.
Welkom bij ons op school!
20-02 Isa uit groep 4
22-02 juf Albertine
02-03 Nick uit groep 2

10-minutenavond
Volgende week dinsdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar
huis. De donderdag daarna, 16 februari, is de 10-minutenavond. U krijgt
daarvoor nog een uitnodiging met de exacte tijd waarop u verwacht
wordt.

Actie walnoten
Onze walnotenboom had vorig jaar een rijke oogst. Dankzij een paar
actieve kinderen hebben zij met de verkoop van de noten € 8,00
verdiend. Daar konden we een paar kinder-sneeuwschuivers van
kopen.

Afwezigheid juf Karin
Juf Karin is aan de beterende hand. Zij hoopt vanaf volgende week
haar werkzaamheden weer te starten.

Bijbelrooster
13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

Kleuternieuws

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl

Thema: Mozaïek

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 2 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Letterkoffer: Stijn
Letter: M

