14 september 2017

Algemeen
Opening van het schooljaar
Op maandag 4 september hebben we een gezellige
opening gehad van het schooljaar. Kinderen en ouders
werden ontvangen met ranja, koffie en thee. Er werd goed
gehoor gegeven aan de oproep om een leuke herinnering
of souvenir van de vakantie mee te nemen. Er is al een
prachtige tentoonstelling ontstaan. Komt u ook eens een
kijkje nemen? De tentoonstelling blijft staan t/m 2 oktober.
Kits Primair ontmoetingsdag
De kinderen zijn woensdag 27 september om 12.00 uur
vrij. Alle medewerkers van Kits Primair hebben dan een
studiemiddag. Dit heeft in het vakantierooster gestaan en
in het informatieblad maar we willen het nogmaals onder
uw aandacht brengen.
Onderwijs
Staking 5 oktober
U heeft vast gehoord of gelezen dat er gestaakt gaat
worden in het basisonderwijs. Ook wij doen mee. Dit
betekent dat de school op 5 oktober gesloten zal zijn.
Uiteraard begrijpen we goed dat het voor u heel lastig kan
zijn om opvang te regelen. Toch vragen we om uw begrip.
We vinden dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk
staat, doordat de werkdruk van de leerkrachten
aantoonbaar te hoog geworden is in de loop van de jaren.
Bovendien vinden we het lerarentekort een groot
probleem. Hierbij speelt het salaris, dat lager is dan in
vergelijkbare beroepen, een rol naar onze mening. Om
ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven aan
uw en andere kinderen, geven we nu een belangrijk
signaal af. De actie wordt ondersteund door de
vakbonden, de Algemene Vereniging Schoolleiders en de
PO-raad. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.poinactie.nl. Daar kunt u ook deze actie
steunen. We bevelen dat uiteraard van harte bij u aan.

Oud papier
Door vertrek van leerlingen zijn er enkele wijzigingen in
het oud papier rooster gedaan. In de bijlage vindt u het
aangepaste rooster.
Luizencontrole
De luizencontrole is steeds op de eerste woensdag na
een vakantie. In verband met de komst van de
schoolfotograaf is de eerste keer een weekje later
uitgevoerd, op 12 september. Bij de eerste controle zijn er
geen luizen gevonden.
De overige data zijn:
1 november, 10 januari, 7 maart, en 16 mei. We vragen u
om de kinderen die dag geen gel, vlechten of
ingewikkelde haarcreaties in te doen. Dit maakt het
controleren eenvoudiger.
Bericht van de ouderraad
Op de informatieavond van 2 oktober is zowel de MR als
de OR aanwezig, op deze avond zal in het kort verteld
worden wie wij zijn en wat zij doen.
Vanaf 2 oktober ligt ook het financieel jaaroverzicht van
het afgelopen schooljaar 2016/2017 ter inzage op het
kantoor bij Nicole. Mochten hier vragen en/of
opmerkingen dan kunt u terecht bij Esther Lubbinge.
Evaluatie sportdag
We hebben enkele reacties ontvangen naar aanleiding
van de evaluatie van de sportdag. Deze ouders worden
bedankt voor hun inbreng! De tips en aandachtspunten
die we hebben gehad, helpen ons bij de organisatie van
de volgende gezamenlijke sportdag.
Informatieblad
Helaas stond er een fout in het informatieblad. De
schoolreisbijdrage die vermeld stond voor groep 8 was
€80,-. Dit is niet juist, het moet €70,- zijn.

Vriendendag
Ondanks het slechte weer, de minder goede
communicatie in aanloop naar deze dag (waarvoor onze
excuses) kunnen wij terugkijken op een hele fijne
vriendenochtend. We kwamen als verzopen katten terug
op school, maar de buien leken de kinderen weinig te
deren; er werd gespeeld, gebouwd en fijn samengewerkt.
En wat waren we blij met de geweldige ouderhulp!
Bedankt voor jullie inzet!
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GVO
Hallo! Mijn naam is Sietske Oosterveen en ik ben bij jullie
op school de GVO (godsdienstig vormend onderwijs)
leerkracht.
Eén keer in de week kom ik met kinderen van groep 6/7
samen en praten en luisteren we naar elkaar over wat we
weten over geloven, God, Religies… De puntjes staan er
omdat elke les open staat voor (Levens) vragen van de
kinderen. Antwoorden vinden we misschien wel .. maar
misschien ook niet, of misschien zitten de antwoorden
verstopt in de verhalen waar we samen naar luisteren.
Ik geef inmiddels 9 jaar deze lessen op verschillende
scholen en doe dit met veel plezier!
We hebben regelmatig studie dagen, ook samen met
onze collega’s van HVO ( humanistisch vormende
onderwijs), de leerkrachten van Hindoestaanse en
Islamitische afkomst. JA …samen vooral omdat het zo
mooi is om van onze overeenkomsten uitgaan.
We hebben het over uiteen lopende onderwerpen; over
goed én kwaad én over kwaliteiten, deugden die we
kunnen ontwikkelen bij onszelf en bij de kinderen..
Mooi, geloofsopvoeding staat niet buiten de wereld maar
er gewoon in.
Ik ben de moeder van 2 prachtige, kinderen, 25 en 29
jaar. Een mooie en bijzondere tijd zijn de 13 jaren dat we
in Frankrijk gewoond hebben. Nu woon ik, samen met
mijn partner Gerard, in de mooie bosrijke omgeving van
Bakkeveen en vind het heerlijk om daar creatief bezig te
zijn in de tuin, met muziek of met kwasten en verf.
Mocht u meer willen weten, of
misschien heeft u wel een mooie
bijdrage aan één van de GVO lessen,
neem dan gerust contact met mij op.
sietskeoosterveen@gmail.com

Groep 1/2
Het schooljaar is weer begonnen! Om elkaar beter te
leren kennen hebben we spelletjes gespeeld in de kring,
buiten en in het speellokaal! We zijn begonnen met tellen.
Via een lied of gooien met een dobbelsteen. Woensdag
waaide het erg hard! Daar hebben we van genoten, door
met een lint buiten te rennen hebben we ervaren hoe hard
het waaide.

www.mercuriuscatering.nl

www.jagerafbouw.nl

www.coophooghalen.nl

www.uddingdiervoeders.nl

www.paasmanbouw.nl

Tel: 0592-317755

Tel: 0593-592292

Tel: 0593-592328

Tel: 06-50598689

Tel: 0593-562032

www.schreurhooghalen.nl

Tel: 0593-59253
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14 september 2017

Agenda
Datum

Activiteit

26 september

Vriendendag school groep 1 t/m 4

27 september

28 september
2 oktober

Kits Primair ontmoetingsdag: kinderen
zijn om 12 uur vrij
DCA in Beilen: groep 5/6

Op 2 oktober is de informatieavond van alle
groepen. Deze avond wordt georganiseerd door
de MR, OR en team.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar
houdt u de avond vast vrij?

DCA in Beilen: groep 7/8
Informatieavond alle groepen

Oud papier
19 oktober

Oud papier

Eising

van der Heide

A.Lageman

R. Ovinge

L. Stuit

van Vulpen

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt
iemand van de reservelijst bellen voor vervanging. Oud
papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij school en
duurt tot ongeveer 21:30 uur.
Bijlagen
Namenlijst oud papier
Informatie bibliotheek
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