Nieuwsbrief
Veenhuizen, 29 augustus 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
De eerste schooldag is een feit.
Na een heerlijke vakantie voor ons allen zijn we goed
gestart.
Gezellig dat u afgelopen maandagochtend met velen
onze koffie kwam proeven.
In de eerste ‘gouden weken’ van het schooljaar
investeren we in groepsvorming. We vinden het
belangrijk dat een groep een veilige groep is, waarin
iedereen zich prettig voelt. In de eerste weken na het
schooljaar maken we dan ook nader kennis met elkaar,
herhalen we met elkaar de afspraken en doen met regelmaat een spel met elkaar om het plezier
nog meer te vergroten.
Om te spreken over plezier, kennismaken en SAMEN. Volgende week donderdag 5 september
vindt ons startfeest weer plaats. Vorig jaar hebben we enorm genoten. We hopen u dit jaar
wederom allemaal weer te ontvangen. Hieronder de informatie:
Startfeest 5 september
We zijn alweer begonnen met het organiseren van het startfeest om het schooljaar feestelijk te
beginnen. We gaan dit met elkaar vieren op donderdag 5 september van 17:00-19:00 uur.
Vandaag ontvangen de kinderen ook een uitnodiging op papier.
Welkom op school
Om 8.20 uur zal er pleinwacht aanwezig zijn en verzamelen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich
op het voorplein. De kinderen van groep 1 en 2 worden achterom naar binnen gebracht. Om
8.25 uur gaat de bel en gaat onze schooldag beginnen. Ook voor groep 3/4 is de bel het signaal
om te verzamelen. Zij maken dan een rij bij de deur van de opvang.
Uiteraard bent u vanaf 8.15 tot 8.25 uur van harte welkom indien u de leerkracht nog iets wilt
vragen of als kinderen nog wat willen laten zien in de klas. Na afloop van onze schooldag komen
onze leerkrachten met de kinderen mee naar buiten, ook dan staan zij u graag te woord. Lukt
het aanspreken op dat moment niet, maak dan een afspraak.
In groep 1 heten we ook een aantal kinderen van harte welkom. Dit zijn Lasse, Esmee en
Guusje. Ook worden er binnenkort een aantal kinderen 4 jaar. Zij zijn al aan het wennen in
groep 1, dit zijn Elise, Dyon en Dinand. We wensen de kinderen en de ouders een fijne tijd toe
op SPEEL en LEER.
Juf Metje
Juf Metje begint het schooljaar iets later. Zij is van de week geopereerd en heeft een nieuwe
heup gekregen. Het herstel is begonnen en ze maakt het goed. De ouders van groep 4 zijn
inmiddels geïnformeerd over de tijdelijke oplossing betreft de groepsbezetting.

Nieuwe IB-er
Zoals aangekondigd voor de vakantie hebben wij een nieuwe IB-er. Hieronder stelt Aletta zich
voor:

Ik ben Aletta Koning en begin dit jaar met veel enthousiasme als intern begeleider op
SPEEL en LEER.
Ik ben 47 jaar, getrouwd en heb drie kinderen in de leeftijd van 17, 19 en 20 jaar.
In mijn functie begeleid ik leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch
medewerkers. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
Adviseren
Coachen
Ondersteunen
Observeren
Gesprekken voeren
Contacten met externen
Ik werk twee tot drie dagen per week op CKC “Het Kompas” en één dag bij SPEEL en
LEER.
Werkdagen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Op SPEEL en LEER ben ik voornamelijk op dinsdag of donderdag.
Mocht u een vraag hebben en mij niet op school treffen dan mag u mij ook altijd mailen.
a.koning@ckcdrenthe.nl
Oudergesprekken
Dit schooljaar hebben we drie reguliere gespreksrondes met oudergesprekken. Deze zullen
plaatsvinden in de maanden oktober/november, februari en juni. Bij het inschrijven gebruiken
we het planprogramma van MijnSchool.
Waar nodig zal de leerkracht u in september benaderen voor een gesprek. En uiteraard staan de
leerkrachten u uiteraard graag te woord op een ander moment.
Gymnastiek
Na het inspringen van het schooljaar met meester Gerard-Jan zijn we afgelopen maandag direct
gestart met de gymlessen. Iedere groep heeft op maandag gymles van de vakleerkracht en de
groepen 5 t/m 8 hebben donderdagmiddag gym van de eigen leerkracht. Groep 3/4 heeft dit op
vrijdagochtend. Groep 1/2 gymt gedurende de week een
tweede keer in het speellokaal op school.
Voor de gymlessen willen wij u vragen om een aparte gymtas
mee naar school te geven, met hierin sportkleding en
schoenen. Groep 1/2 gymt in hemd en onderbroek. Graag wel
voorzien in een tas met gymschoenen, bij voorkeur zonder
veters. Laten we er een sportief jaar van maken.
Beeldmateriaal
Foto’s en filmpjes van uw kind.
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar
uw kind op te zien is, verspreiden. U heeft hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op een
ander tijdstip, een toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier hebt u voor verschillende
vormen van publicatie wel/geen toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de schoolgids,
nieuwsbrief, website e.d.) doen we alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Tot voor kort was de afspraak dat alle ouders elk jaar opnieuw een dergelijk formulier moesten
invullen. Die verplichting is nu vervallen.
Wel zullen we u in de eerste weken van elk nieuw schooljaar eraan herinneren dat u de gegeven
toestemming kunt uitbreiden of eventueel intrekken.
Mocht u de eerder gegeven toestemming inderdaad willen wijzigen, dan kunt u op het
kindcentrum een nieuw toestemmingsformulier ophalen. Nadat dit formulier ingevuld en
ondertekend weer is ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze administratie en zullen
we ons houden aan de door u gegeven vormen van toestemming.
MR
We zoeken een nieuw MR-lid.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij
het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de
medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de
schooladvies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad
voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over
het beleid op school.
De tijdsinvestering is te overzien. We vergaderen ongeveer zes avonden per jaar.
Heeft u vragen of interesse, wilt u dit dan kenbaar maken in de maand september aan Martine
Lok of Mark Bosloper.
Nieuwbouw SPEEL en LEER
Goed nieuws!
Op 22 juli jl. is er gegund. De aanbesteding is gedaan en de werkvoorbereidingen voor de
nieuwbouw zijn gestart. De eerste palen zijn besteld en binnenkort vinden de eerste bouw
overleggen weer plaats. We zijn begonnen!
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte over de voortgang van de bouw.
Indien u nog meer sfeerbeelden wilt zien, kijk dan op onze website:
www.kindcentrumspeelenleer.nl onder het kopje ‘Onze nieuwbouw’

In de herhaling:
Vakantie- en margedagen

Vakantie

Periode
Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

21 oktober

25 oktober

Kerstvakantie

23 december

3 januari

Voorjaarsvakantie

17 februari

21 februari

Paasvakantie

10 april

13 april

Meivakantie

27 april

8 mei

Hemelvaart

21 mei

22 mei

Pinkstervakantie

1 juni

1 juni

Zomervakantie

6 juli

16 augustus

Margedagen, alle kinderen vrij:






Donderdag 3 oktober 2019
Dinsdag 4 februari 2019
Vrijdag 27 maart 2019
Dinsdagmiddag 7 april 2020, kinderen om 12 uur vrij
Maandagmiddag 22 juni 2020, kinderen om 12 uur vrij

Kleutermargedagen, alleen groep 1 en 2 vrij:







Vrijdagochtend 18 oktober 2019
Vrijdagochtend 6 december 2019
Woensdagochtend 4 maart 2020
Woensdagochtend 1 april 2020
Woensdagochtend 20 mei 2020
Vrijdagochtend 26 juni 2020

PBS en AANDACHT voor
We hebben deze eerste weken aandacht voor:

Week 1: Stop-loop-praat
Week 2: Gedrag bij naar binnen gaan van de school en in de gewenst
gedrag op de gang

DIT en DAT uit groep
In de volgende nieuwsbrief zullen de leerkrachten u weer voorzien van al het leuks vanuit de
groepen.

PRAKTISCH en HANDIG
Vrijdag 30 september

Groep 3 t/m 6 naar een voorstelling van Festival Veenhuizen

Donderdag 5 september
Dinsdag 10 september

Startfeest van 17.00 tot 19.00 uur
Cultuurmenu groep 5 / 6

Binnenkort volgen er meer data in de agenda van mijn school. Houd u deze goed in de
gaten.

DORP EN OMGEVING
Activiteitenladder
Volgende week ontvangen de kinderen deze op school.
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief
bezig zijn of muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De
ladder loopt van september t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport en cultuurcoaches van Noordenveld, in samenwerking met verenigingen en instellingen.
Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met theaterles, voetbalinstuif, kinderyoga, hardlopen, popkoor,
snorkelen en een teken- en schildergroep.
In de herfstvakantie is er weer een Mega Speeldag in Norg. Ook kunnen kinderen in november
kennismaken met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 2 september op via
www.activiteitenladder.nl

