Nieuwsbrief
Veenhuizen, 1 november 2018
DIT en DAT vanuit de school
Wat hebben we genoten van de ouderavond op 11 oktober jl.
Wat ontzettend leuk dat u gekomen bent. Op deze avond hebben we met veel enthousiasme een
‘Proeverij van schoolontwikkeling’ mogen beleven. U heeft hier informatie ontvangen over PBS,
Dalton, IKC (integraal kindcentrum), onze visie, een presentatie van ICT, software op de IPad,
kennis kunnen maken met de MR en de ID commissie. Een waardevolle avond, waarbij we de
innovaties op een SPEELse en LEERse wijze met u hebben kunnen delen.
Ook hebben we nog enkele ouders ontvangen voor de koffie op 17 oktober. We hebben met
elkaar nagepraat over de ouderavond en hebben een rondleiding door de school gedaan. Het was
leuk voor de ouders om het onderwijs ‘in de praktijk te zien’.
Na de ouderavond is de ID-commissie al snel bij elkaar gekomen om de gevraagde input van
ouders te analyseren. Zoals zij aangeven is de commissie aan het onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om onze identiteit als samenwerkingsschool nog beter vorm te gaan geven.
De commissie is voornemend om in februari een ouderavond te organiseren en in maart een
ouderpeiling uit te zetten. Nadere informatie volgt.
Onze juf Brenda haar buik groeit gestaag en haar zwangerschapsverlof komt in zicht. Op vrijdag
9 november zal zij de laatste dag voor het verlof werken. Zoals u al wist zal Lysbeth van
Dokkumburg haar werkzaamheden overnemen. We wensen juf Brenda allereerst een fijn verlof
toe!
Vanaf maandag krijgen we een nieuwe leerlinge erbij in groep 3. Celene Nguyen zal deze groep
komen versterken. We heten haar van harte welkom.
Onderaan in PRAKTISCH en HANDIG vindt u de data en tijden, vanaf wanneer u zich weer kan
inschrijven voor de oudergesprekken, eind november.
De gesprekken zullen voor alle leerlingen zijn.
Daarnaast hebben we ook een tweetal stagiaires op school. Hieronder stellen ze zich voor:

Hallo! Mijn naam is Patrick Hilhorst en ik ben 19 jaar oud. Ik ben een derdejaars pabo
student van NHL Stenden Groningen. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 4 en 5. Dit
doe ik op de maandag en dinsdag.
Ik woon thuis op een boerderij met mijn ouders en drie broers. Ik help af en toe wel eens op
de boerderij en dat vind ik ook wel leuk. Verder zijn mijn hobby’s voetbal en wat leuks doen
met vrienden. Ik geef ook voetbaltraining aan jongens van zeventien en achttien jaar.
Zaterdag staat bij mijn dan ook helemaal in het teken van voetbal. ’s Ochtends langs de lijn
om te coachen en ’s middags zelf in het veld. Dit doe ik ook met heel veel plezier.
Ik heb erg veel zin in het komende half jaar en ik denk dat het een leuke tijd gaat worden.
Mijn naam is Johanna en ik woon met mijn drie kids in Assen. Ik volg mijn opleiding aan de
KPZ in Zwolle. Ik ben heel blij dat ik hier op school stage mag lopen bij juf Margriet in groep
1/2. In mijn vrije tijd mag ik graag sporten vooral hardlopen vind ik erg leuk. Ook lees ik
graag een mooi boek. Ik hoop dat de kinderen plezier gaan beleven aan de lessen die ik ga
geven. Op naar een fijne en leerzame tijd!

De feestmaanden staan weer voor de deur en volgende week staan er twee activiteiten gepland.
Vanuit de werkgroepen het onderstaande bericht:
Nationaal schoolontbijt
Dinsdagochtend 6 november gaan we ontbijten in de klassen. Je hoeft dus thuis geen broodje te
eten! Wilt u bord, bestek en beker meegeven aan u kind? Graag voorzien van naam en in een
plastic zak.
Meer algemene informatie hierover vind je op het ouderportaal.
Lampionnenshow
Er wordt in de klassen druk gewerkt aan prachtige lampionnen! Donderdag 8 november kunt u
tussen 18:00-19:00 uur komen kijken naar de geweldige resultaten. Ook staat er voor u een
kopje koffie, thee en een koekje klaar. We hopen u allen te zien! Natuurlijk zijn opa’s en oma’s
en andere belangstellende ook welkom.
Willen de kinderen as woensdag 7 november alvast een lampionstokje, voorzien van naam van
huis meenemen?
Laten we er warme en knusse maanden van maken dit jaar!

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Volgende week wordt het thema ‘verfraaien’ afgerond.
Vanaf 12 november week staat het thema ‘dromen’ centraal. In dit thema onderzoeken
de kinderen hoe wensdromen en verlangens een betekenis kunnen geven aan het leven
van mensen.

PBS en AANDACHT voor
Week 44: aandacht voor het werken met het ‘stoplicht’ en het ‘blokje’ in de klas.
Afspraken die horen bij de Dalton Kernwaarden.

DALTON en ONTWIKKELING
We hebben voor de vakantie twee margedagen gehad. Op donderdag hebben we genoten
van een dag teamtraining Dalton. Het is erg waardevol om op zo’n dag met z’n allen te
sparren over ons onderwijs, geïnspireerd te worden en samen te komen tot waarden die
voor ons onderwijs op SPEEL en LEER, van belang zijn. Op vrijdag hebben we twee
Dalton scholen bezocht en hebben we gekeken wat waardevol is en een aanvulling kan
zijn voor onze school. Het blijft altijd een cadeautje om op een andere school even ‘in de
keuken’ te mogen kijken. Aansluitend hebben we de dag afgesloten met een gezellige
teammiddag. Ook dit is van grote waarde en gezellig uiteraard!

DIT en DAT uit groep
Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben de leerlingen slechts enkele
onderwijsdagen gehad. In de volgende nieuwsbrief ‘praten de leerkrachten u graag weer bij’.

PRAKTISCH en HANDIG
6 november

National schoolontbijt, bord, beker en bestek mee!

7 november

Vanaf 14 uur: inschrijven voor oudergesprekken op MijnSchool
Lampionstokje meenemen!

8 november
Lampionnenshow: tussen 18.00 en 19.00 uur
We hebben vernomen dat er in het dorp, vanuit Stichting
Bewonersbelangen, besloten is om op 12 november Sint Maarten
te vieren in het dorp.
16 november

8.30 uur koffieochtend

