Nieuwsbrief
Veenhuizen, 9 januari 2020
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Na een prachtig kerstcircuit en een gezellige kerstviering hebben we
kunnen genieten van twee weken vakantie.
De afgelopen week hebben we de draad weer opgepakt en zijn we
afgelopen maandag gestart met gelukwensen en Nieuwjaars
rolletjes.
Vanuit de OR
De kinderen hebben tijdens het kerstcircuit allemaal een kerststukje gemaakt. Indien u het
plastic bakje nog heeft bewaard, ontvangen we deze graag retour. Dan kunnen we ze
hergebruiken. De bakjes kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden.
Nieuwbouw
Naast het starten in de klassen is er maandag ook gestart met
de voorbereidingen voor de bouw!
Er zijn hekken geplaatst en er is gesloopt, ondertussen maken
we ons op voor het feestelijke moment van de officiële opening
van de bouw, volgende week woensdag 15 januari om 10 uur,
waar ook u van harte welkom bent om te komen kijken.

Woensdag 15 januari opening van de bouw
Graag vieren we samen feest volgende week woensdag.
We gaan met elkaar de eerste paal in de gronde ‘heien’. Daarnaast
heeft het bouwbedrijf ons ook gevraagd of we willen ‘helpen met
uitgraven’.
Dus graag…..volgende week woensdag…laarzen aan en een schep,
voorzien van naam, mee naar school.
Nieuwsgierig, u en alle dorpsgenoten zijn van harte welkom.

Vanuit de MR
Hans Hut en recentelijk ook Mark Bosloper hebben de afgelopen jaren veel voor ons kindcentrum
betekend en nemen nu afscheid. Om de oudergeleding weer compleet te maken hebben we rond
de zomer een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid. En graag heten wij Sjouke Bakker, vader
van Lasse uit groep 1, van harte welkom in onze medezeggenschapsraad.
Naast Sjouke, blijft Martine Lok aan als lid van de oudergeleding. Indien u vragen heeft, weet
dat u de MR altijd kan benaderen. Dit kan persoonlijk of via de onderstaand mailadres:
MR.speelenleer@ckcdrenthe.nl

Ouderavond 23 januari
Graag nodigen wij u allenmaal uit op onze ouderavond op donderdag 23 januari a.s.
Het belooft een informatieve avond te worden, waar we u graag allemaal ontvangen.
Op deze avond zal o.a. informatie gedeeld worden over de nieuwbouw en de terreininrichting.
En de Identiteitscommissie zal een presentatie geven over het nieuwe plan betreft de invulling
van ons levensbeschouwelijk onderwijs.
In juni 2019 is er op de ouderavond om input gevraagd voor het herzien van de werkwijze van
ons levensbeschouwelijk aanbod. We hebben toen een inspirerende avond gehad waar
waardevolle informatie is gegeven om mee te nemen als voorwaarden voor het nieuwe plan.
In de start van het schooljaar 2019 heeft de ID-commissie alle input meegenomen en het
aanbod verder onderzocht. We zijn blij om op 23 januari a.s. het plan te kunnen presenteren. Bij
deze ouderavond zal ook Mathilde Nomden, namens het Dienstencentrum van
Vormingsonderwijs aanwezig zijn.
In dit plan zullen we uitleg geven over het proces en de visie van levensbeschouwing, zoals wij
het op SPEEL en LEER, graag SAMEN willen BELEVEN, met daarin een ruim aanbod passend bij
onze kinderen. Een aanbod welke ons door specialisten wordt aangeboden en geheel aansluit bij
onze visie.
De exacte aanvangstijd volgt binnenkort op de uitnodiging.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
We werken vanaf afgelopen week over het thema ‘gelukswensen’.
In dit thema krijgen de kinderen de ruimte om te onderzoeken wat hen persoonlijk
gelukkig maakt. Dat ligt soms verassend dichtbij. Het geluk bijvoorbeeld dat je ervaart
als je lekker kunt doen wat je wilt. Of als je succes hebt, als jou iets lukt en je beseft:
Yes, ik ben iemand! En als je samen aan het sporten bent, ervaar je dat je ook elkaar
gelukkig kunt maken!
In dit thema leren de kinderen wat voor hen gelukt betekent en dat je kunt leren omgaan
met de ervaring dat het ook kan tegenzitten in het leven.

PBS en AANDACHT voor
Week 2: Stop-loop-praat (Op welke wijze spreek je iemand aan bij
ongewenst gedrag)
Week 3: Gewenst gedrag bij het binnengaan van de school.

DIT en DAT uit groep…..
In de volgende nieuwsbrief zullen we u weer nieuws uit de groepen doen toekomen.

PRAKTISCH en HANDIG
Woensdag 15/1

Feestelijke opening van de bouw, 10 uur.

Donderdag 23/1

Ouderavond

