Nieuwsbrief
Veenhuizen, 9 mei 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Hopelijk heeft u allen kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
Wij als team ook, totdat we aan het einde van de vakantie het droevige nieuwe ontvingen van
het overlijden van Joke de Leeuw.
We hebben dinsdag de ‘viering van haar leven’ mogen bijwonen. Dit was prachtig. We willen u
bedanken voor uw medeleven en alle mooie woorden die de familie mocht ontvangen namens u
en onze kinderen.
Even terug naar voor de vakantie. Toen hebben we op 18 april genoten van een prachtige
Paasviering waarbij we nadien hebben genoten van ontzettend leuke paasactiviteiten, met als
hoogtepunt het ei-spel op het plein. Op MijnSchool kunt u de foto´s vinden.
Ook hebben we voor de vakantie nog een verslag ontvangen van onze interne audit, van 21
maart jl. De uitkomst was positief, iets om trots op te zijn. Uiteraard zijn er ontwikkelpunten,
deze nemen we zeker mee in het schoolplan voor de komende jaren. Net zoals de feedback
vanuit de tevredenheidspeiling. Dank voor het invullen hiervan.
Intussen maken we ons op voor de Daltonvisitatie van volgende week. We krijgen bezoek van
een vistitatieteam die komt bekijken hoe we het Daltonconcept in onze school vormgeven.
Graag ontvangen wij ook deze commissie.
HVO
Ineke van den Berg, onze externe HVO-docente, is helaas langdurig ziek. Ik verwacht haar niet
meer voor de zomervakantie. Ook is er geen vervanging vanuit de organisatie.
Samen met de Identiteitscommissie hebben we gezocht naar een oplossing voor de komende
acht schoolweken. Vanaf dinsdag 21 mei zal juf Melissa op dinsdag de GVO lessen voor haar
rekening nemen. De humanistische vorming zal binnen de eigen klassen aandacht krijgen.
Nieuwbouw SPEEL en LEER
Definitief ontwerp nieuwbouw Kindcentrum SPEEL en LEER
vastgesteld en voorlopig ontwerp schoolplein en terrein
klaar
Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van het
Kindcentrum SPEEL en LEER is vastgesteld: een volgende
mijlpaal in dit project! Het ontwerp wordt door VDP Architecten in de komende maanden verder
uitgewerkt zodat de aanbesteding en bouw van het Kindcentrum van start kan gaan. De planning
is om voor de zomer de aanbesteding af te ronden.
In juni 2018 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar het voorlopig ontwerp is
gepresenteerd. Nadat het ontwerp financieel doorgerekend was, bleek de school aanzienlijk
duurder te worden dan was voorzien. Dit heeft tot vertraging in het proces geleid. In maart 2019
heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op extra financiële middelen voor de school. Ook de
overige betrokken partijen hebben een extra bijdrage gedaan. De eerste energie neutrale school
van de gemeente Noordenveld is nu weer een stapje dichterbij. De omgevingsvergunning voor
de school is in april 2019 aangevraagd. Daarna wordt de aanbesteding gestart met als doel een
aannemer te vinden die de school daadwerkelijk gaat bouwen. Het nieuwe gebouw zal worden
gerealiseerd naast het gymlokaal aan de Kerklaan in Veenhuizen.

Inmiddels is ook het voorlopig ontwerp voor het schoolplein, het (parkeer)terrein en de toegang
klaar. Er komen verschillende speelzones. Zo komt er een afgesloten deel voor de peuters en
kinderopvang, een onder- en een bovenbouwplein en verschillende ruimtes voor (natuurlijke)
speeltoestellen (klimmen, schommelen e.d.). Zo is er voor alle leeftijdscategorieën een passende
speelplek en is er heel veel variatie in spelmogelijkheden voor de kinderen.
Een impressie van het ontwerp is in te zien via: www.kindcentrumspeelenleer.nl, ‘Onze
nieuwbouw’.
https://kindcentrumspeelenleer.nl/onzenieuwbouw/index.html
Het inwoners van Veenhuizen worden binnenkort geïnformeerd middels het Ontwikkelingsnieuws
Veenhuizen.
Fietscontrole
Vrijdagochtend 17 mei komen er 3 vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland bij ons op school
om de fietsen van groep 3 t/m groep 8 te controleren op veiligheid. Wij als team vinden het erg
belangrijk dat de kinderen op een veilige fiets door het dorp kunnen fietsen.
Alle fietsen van de kinderen worden uitgebreid gecontroleerd op diverse punten. Er wordt onder
andere gekeken naar de verlichting, remmen, banden, het zadel, de ketting en spatborden.
Daarom vragen wij of iedereen van groep 3 t/m 8 vrijdag 17 mei op de fiets wil komen!!
Lentefair
23 mei van 17-19 uur houden we met de school een gezellige lentefair.
Iedereen is WELKOM!
Dit doen wij om geld op te halen voor een goed doel. Wij vinden het
belangrijk, de kinderen bewust te maken van de armoede die er is in
andere landen. Het geld wat we deze fair ophalen is voor het meisje
Gayatri Dalei uit India. Met dit geld willen we zorgen dat Gayatri naar
school kan.
Groep 1 t/m 5 is de aankomende 2 weken druk bezig om prachtige
knutselwerkjes te maken, die ze 23 mei aan opa’s/ oma’s/ ouders willen
verkopen voor een klein bedrag.
Groep 6 t/m 8 is druk bezig met organiseren van activiteiten. Zo kun je deze dag blikgooien,
ponyrijden, sjoelen, broodjes knakworst eten, nagels lakken, dansjes leren, met de hond op de
foto, schminken! Allemaal geweldige activiteiten die de groepen 6 t/m 8 al bedacht hebben!
Samen met uw kinderen kunt u voor een klein bedrag deelnemen aan deze activiteiten.
Bij de ingang van de school staat de ouderraad met knipkaarten van €2,00 en €5,00. Met deze
knipkaart kunt u als betaalmiddel gebruiken voor alle activiteiten.
We hopen zoveel mogelijk mensen te zien op 23 mei!
Groetjes van de ouderraad en de leerkrachten
Koffieochtend
U bent van harte welkom om op donderdag 16 mei, een kop
koffie te komen drinken. Groep 4-5 zal ons even wakker maken,
met een kort optreden van Just Dance en daarnaast kunt u uw
vragen stellen aan mij en zal ik u wat vertellen over de
Daltonvisitatie.
De koffie staat klaar om 8.30 uur.
Vanuit de OR Avond4daagse
Morgen ontvangt uw zoon of dochter de informatie en het inschrijfformulier van de
avond4daagse. Dit jaar lopen we in Norg. We hopen op veel deelnemers en kijken uit naar 11
juni a.s. In de volgende nieuwsbrief volgt er aanvullende informatie.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Deze week staan het thema ‘weglopen’ centraal. De kinderen kijken en spreken over
bepaalde taken, waarvoor iemand wel of niet wegloopt.
Vanaf volgende week staat het thema ‘doen’ centraal. Kinderen ‘doen’ veel. Gamen,
knutselen, stoeien….Ze zijn graag met hun handen bezig en meestal waarderen we deze
actieve houding. Het is belangrijk dat ze hiervoor de kans krijgen want het meeste leren
ze letterlijk ‘al doende’. Minstens zo belangrijk voor hun opvoeding is dat kinderen leren
te reflecteren op hun daden door vragen te stellen bij hun eigen handelen en dat van
anderen. In dit thema gaat het dus niet om de vraag of je iets handig, snel of netjes
doet, maar om de levensbeschouwelijke vraag: wat maakt het menselijk handelen
betekenisvol?

PBS en AANDACHT voor
Deze weken hebben we aandacht voor

Week 19 & 20: STOP-LOOP-PRAAT
Bij deze gedragsverwachting gaat het over verantwoordelijkheid nemen en respect
hebben voor elkaar.
Een manier van reageren bij een akkefietje op het schoolplein.

DIT en DAT uit de groepen
Na een heerlijke vakantie, zullen de leerkrachten en de kinderen u in de volgende nieuwsbrief
weer hun DIT en DAT’s vertellen.

PRAKTISCH en HANDIG
Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei

Natuur en Milieueducatie voor alle groepen, ontdekpad over
weidevogels
Groep 6 en 7 afsluiting project ‘Scoor een boek’

Maandag 13 mei

Groep 3 en groep 4, Cultuur, ‘Viooltjesmuziek’

Woensdag 14 mei

Groep 6 en 7, Cultuur ´Blow it away´

Donderdag 16 mei

8.30 uur koffieochtend

Vrijdag 17 mei

Fietscontrole voor groep 3 t-m 8, fiets mee naar school

Donderdag 23 mei

Goede doelen fair

