De opbrengst van de Fancy Fair komt ten goede aan
het schoolplein.
Juf Pietje
Voor de kerstvakantie was er sprake van dat juf
Pietje na de kerstvakantie weer volledig aan de slag
zou gaan. Juf Pietje is wel weer aan de slag gegaan,
maar op therapeutische basis. Juf Imke verving haar
voor de kerstvakantie en gelukkig is juf Imke ook
bereid gevonden om in het nieuwe jaar juf Pietje
voorlopig te vervangen.
Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Kaarten maken
In mei organiseren wij een Fancy Fair. We zijn
inmiddels al bezig met enkele voorbereidingen. We gaan een kaartenactie houden.
Alle leerlingen gaan een kaart maken. Deze
kaarten worden gedrukt en in pakjes van 6
stuks verkocht. 1 pakje kost € 6,00. Daarvan
gaat € 2,00 naar school.
We realiseren ons dat dit best een hoog
bedrag is, met name wanneer u meerdere
kinderen bij ons op school heeft.
Maar in uw omgeving zijn er vast opa’s, oma’s,
buren, kennissen etc. die ook graag kaarten
willen afnemen. In kunt dan natuurlijk de
kosten gaan
delen.
De kinderen gaan
in de week van 6
t/m 10 februari
de kaarten
maken.

Leerlingenraad
We gaan een leerlingenraad opzetten.
Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers
(2 per groep) van de groepen 5 t/m 8 die nadenken
en meebeslissen over activiteiten en veranderingen
die er op school plaats vinden. Zij
vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van
alle leerlingen op onze school. De leerlingenraad
wordt voorgezeten door de directeur.

Het doel van een leerlingenraad is:
Leerlingen leren een eigen mening vormen ,
te overleggen en samen te werken, door
middel van discussiëren een oplossing te
vinden waar iedereen het mee eens is,
ideeën en meningen te verwoorden en
beargumenteren, zich te motiveren voor
school en omgeving, leren zich zelf te
presenteren, om actief deel te nemen aan
onze maatschappij (actie burgerschap) en op
speelse wijze de werking van de democratie
leren kennen.
De school wordt meer van onze kinderen.
Door deze opzet denken wij dat zij zich nog
meer betrokken voelen en elkaar
aanspreken op hun verantwoordelijk, als dat
nodig is. Kinderen worden positief kritisch en
voelen zich ambassadeur van de school.
We laten de verkiezingen samenlopen met
de regeringsverkiezing. Er zal bij ons ook
op 15 maart gestemd worden.
Kandidaten voor de leerlingenraad zullen
campagne voeren. Er zal in de
gemeenschapsruimte een heus

verkiezingslokaal worden gerealiseerd. Wordt
vervolgd.
Voorleeswedstrijd
Op 14 februari vindt
’s avonds de
Weststellingwerf
voorleeswedstrijd
plaats. In de
bibliotheek van
Wolvega.
Clarissa van Drogen uit
groep 8 zal onze
school
vertegenwoordigen.
Spannend, we wensen
haar natuurlijk heel veel succes toe.
Onderwijsbeurs
Op woensdag 25 januari gaan juf Geartsje en
meester Hedzer samen naar de
onderwijsbeurs in Utrecht. Deze afspraak is in
oktober al gepland.
Op deze dag staat juf Lidy voor groep 7/ 8 en
juf Ingrid voor groep 5/ 6.
Juf Geartsje en meester Hedzer gaan zich
oriënteren op een nieuwe methode
wereldoriëntatie, natuur en techniek. Op deze
beurs zijn alle methode-aanbieders aanwezig.

Nieuws uit groep 3
Na de kerstvakantie zijn we gestart met een
planning van de dag op het bord. Kinderen
kunnen dan in een oogopslag zien wat we
deze dag allemaal gaan doen. Ook krijgen de
kinderen wekelijks een takenbrief waar extra
taken opstaan . Deze taken worden gekozen
wanneer het verplichte werk af is.
Wanneer ze zo´n taak afhebben dan zetten ze
een kruisje achter de activiteit en mogen een
nieuwe taak uit de
kast pakken.

Ook hebben we wekelijks een getal van de week. We
doen allemaal opdrachten die te maken hebben met
dit cijfer. De kinderen zoeken de vriendjes van het
cijfer bij elkaar. De kinderen kunnen aangeven waar
dit cijfer op de
getallenlijn staat en er
worden natuurlijk veel
sommen gemaakt met
dit cijfer. Ook wordt er
geoefend om het cijfer
zo netjes mogelijk te
schrijven.
Oeps!!!!
Maandagmiddag 16 januari troffen wij na schooltijd
rommel aan, bestaande uit tassen en
ondefinieerbare spullen, in de hoek van de gang van
groep 5.
Vreemd, want bij het verlaten van de school wordt
er altijd gecheckt of de boel netjes wordt achtergelaten.
Wij vermoeden dat er na schooltijd tussen 14.30 en
15.00 iemand in de gang is geweest en rommel heeft
gemaakt. Maar wat nog vervelender is, is dat bij de
nabespreking van dit voorval in groep 5 een aantal
kinderen mutsen en handschoenen missen. (blauwe
en zwarte handschoenen, een lichtblauwe, witte
muts en een roze bloemetjes muts)
Kan het zo zijn geweest dat er iemand na schooltijd
in de tassen heeft gesnuffeld en spullen heeft
meegenomen? Niemand heeft iets verdachts gezien.
Onze vraag is of u thuis even met uw kind wilt gaan
bespreken of hij of zij iets heeft gezien.
Bij ons leeft ook de vraag of wellicht de vermiste
handschoenen en mutsen thuis liggen of kwijt zijn
geraakt in plaats van weggenomen.
Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u contact
opnemen met juf Geartsje.
P.s. rond 14.15 uur gaat de ingang van de
bovenbouw op slot. Dan kunnen via die deur geen
personen meer binnenkomen. De deur van de
onderbouw blijft open, maar daar is altijd toezicht.

Peilingsonderzoek
Onze school is geselecteerd om mee te doen
aan het Peilingsonderzoek Mondelinge
Taalvaardigheid. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door het Expertisecentrum
Nederlands - verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen – in opdracht van de
Onderwijsinspectie. Het is belangrijk om te
weten wat kinderen in Nederland leren op
school. Het Peilingsonderzoek brengt de
kennis, vaardigheden en houding van
leerlingen aan het einde van de basisschool in
kaart. Alleen de leerlingen van groep 8 doen
mee aan dit onderzoek.
De uitkomsten van het onderzoek zijn niet
herleidbaar naar scholen en leerlingen en alle
toetsresultaten worden anoniem verwerkt.
De uitkomsten van deze peiling kunnen een
beeld geven van het ‘kennen en kunnen’ in
Nederland en de onderwijsfactoren die daarop
van invloed zijn en levert een belangrijke
bijdrage aan het Nederlandse onderwijs.
Het peilingsonderzoek is gepland op 28
februari 2017.

Sporten
Onze leerlingen sporten in het
speellokaal en/of in het gymlokaal.
Tijdens het sporten moeten de
kinderen gymschoenen dragen. Dit
in verband met de hygiëne. Een
sportend kind op blote voeten is erg
vatbaar voor voetschimmel en/of
voetwratten.
Voor de kleuters adviseren wij
schoenen met klittenband.
Oud papier
Vrijdag 20 januari 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen.
Sedra, Sara, Mariam Azouz
Amier Eskander
Thijs, Aniek, Niels de Jong
Dylan Karperien
Nezar en Jana Mardini
Madelief en Abbymay van
Tricht
Aime Wierda
Fatima Belkadi
Tygo en Mikay Koen

Splitsing
Groep 6 is op
dinsdag- t/m de
vrijdagochtend
een zelfstandige
groep. Op dinsdag
en woensdag
geeft juf Lidy les
en op donderdag
en vrijdag juf
Geartsje.
We hebben net de
eerste week
achter de rug.
Kinderen van de
groepen 5 en 6 en
leerkrachten zijn
enthousiast.

Britt Mulder
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom,
elke ouder is welkom. Hoe meer helpende
handen, hoe eerder de klus is geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega.
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u
bij voorbaat voor de medewerking.
Agenda januari, februari en maart

Het klaslokaal van groep 6

17-1
20-1
24-1
23-1

Vrijwilligersavond
Oud papier
MR-vergadering
Teamvergadering vanaf 14.15 uur

25-1

Juf Geartsje en meester Hedzer naar
de onderwijsbeurs. Juf Lidy staat voor
groep 7/8. Juf Ingrid voor groep 5/ 6.
27-1 Doe-ochtend groep 8 op het
Lindecollege
31-1 18.30 uur Juf Wilma en juf Irma cursus
aanvankelijk lezen
2-2
Juf Geartsje training beeldcoaching
3-2
luizencontrole
6-2
start met de muzieklessen, 1 lesuur
per week voor alle groepen t/m 20
maart
7-2
teamvergadering vanaf 14.15 uur
7 en 8 -2 Meester Hedzer is vrij wegens
verhuizing. Hij wordt vervangen door
meester Dirk.
10-2 rapporten mee
11-2 Heite schaaktoernooi
13-2 oudergesprekken
14-2 oudergesprekken
14-2 Weststellingwerf voorleeswedstrijd
15-2 Training Techniek, juf Geartsje, juf
Ingrid, juf Pietje en juf Lidy

20 - 2 t/m 24 - 2 voorjaarsvakantie
28 -2
2-3
3-3
3-3
8-3
14-3
14-3
15-3
16-3
17-3
20-3
22-3
30-3

Peilingsonderzoek groep 8
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
luizencontrole
Oud papier
Training Techniek, juf Geartsje, juf
Ingrid, juf Pietje en juf Lidy
maandsluiting groep 3/ 4
Ouderverenigingvergadering
Verkiezingen leerlingenraad
14.15 Het hele team BLP-training
teamdag, leerlingen vrij van school
14.15 teamvergadering
Is nog niet zeker. Open dag.
Juf Geartsje training beeldcoaching
Nijntje beweegdiploma bij KGV
Arena en CSV Kwiek

Bewegen is gezond en bovendien héél erg
leuk voor uw kind. Balanceren, rollen,
duikelen, huppelen, klauteren, springen,
steunen en zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van
groot belang zijn voor ontwikkeling van een goede
motoriek. Kinderen kunnen de genoemde vaardigheden
leren tijdens de Nijntje beweeglessen bij CSV Kwiek en
KGV Arena.

De gymverenigingen bieden vanaf januari
lessen aan voor kinderen van 2 tot 6 jaar voor
het Nijntje beweegdiploma. Het is een soort
zwemdiploma, maar dan gericht op alle
grondvormen van bewegen. Een opstapje naar
alle andere sporten die het kind in zijn leven
tegen zal komen. Nijntje is de ‘ambassadeur’ van dit
beweegaanbod.
KGV Arena
Locatie: Gymzaal brede school Futura, Paulus
Potterstraat 17 te Wolvega.
Tijd: maandag van 16.45 – 17.30 uur
Meer informatie: kijk op de www.kgv-arena.nl
of stuur een bericht naar info@kgv-arena.nl
CSV Kwiek
Locatie: gymzaal obs Zuid, Oranje Nassaulaan 51,
Wolvega
Tijd: dinsdagen van 16.00 – 16.45 uur
Meer informatie: Via Mireille Eindhoven, 0561
614 818 op csvkwiek@gmail.com
Website: www.kwiekwolvega.nl

