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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 januari a.s.

Nr. 9, januari 2019
Beste ouders,
We hebben afgelopen maandagochtend samen met ouders en leerlingen onder het genot van een
sprankelend glaasje appelsap geproost op het nieuwe jaar. Ook hebben we samen met de kinderen
nagedacht over goede voornemens en wensen voor 2019. Als team van Dorpsschool Wolvega
wensen wij voor de kinderen en onszelf vooral veel plezier. Plezier in het krijgen en geven van goed
en boeiend onderwijs. Je kan pas echt ontwikkelen als je je prettig voelt en plezier ervaart. Wij
wensen u daarom ook een gelukkig en plezierig 2019!
Hoera een zusje!
Djayden Timmerman uit groep 1 heeft op 29 december een zusje gekregen. Haar naam is Serena.
Van harte gefeliciteerd! We wensen Alfred, Anoeska, Djayden en Serena veel geluk toe samen.
Welkom op school
Afgelopen maandag zijn er twee nieuwe leerlingen bij ons op school begonnen. Emilia is begonnen
in groep 2 en haar zus Mayke in groep 5. We wensen Emilia en Mayka een fijne en leerzame tijd
toe bij ons op school.
Ziekte
Juf Karin heeft nog last van griep. We wensen juf Karin beterschap en een spoedig herstel. Afgelopen
woensdag heeft juf Pietje de groep overgenomen. Vrijdag zal juf Gerda Geugien invallen. Zij is een
invalleerkracht van Comprix.
Kerst
We kijken terug op een zeer geslaagde kerstviering. We hechten veel waarde aan verbinding en
ontmoeting. Het gezamenlijk eten met de kinderen op het leerplein en de samenkomst van ouders in
het speellokaal, was dan ook erg mooi en waardevol. We hebben allemaal heerlijk gegeten van al het
eten wat u samen hebt gemaakt. Veel dank daarvoor. Ook veel dank voor alle ouders die geholpen
hebben met de organisatie van alle activiteiten die we afgelopen december hebben gedaan.
Studiemiddag leerkrachten woensdag 23 januari, leerlingen 12.15u vrij
Woensdagmiddag bezoeken we met het team de nationale onderwijstentoonstelling. We laten ons
daar informeren over laatste trends op gebied van onderwijs en oriënteren ons op een aantal nieuwe
methoden die we de komende jaren gaan aanschaffen. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
Tostiweek
In de week van 21 januari tot 25 januari mogen de kinderen weer tosti’s bakken.

Spreekuur schoolmaatschappelijk Esther Hoekstra
’s ochtends vanaf 8.15u:
 Maandag 14 januari
 Dinsdag 29 januari.
 Dinsdag 5 februari
 Dinsdag 19 februari
Toetsweken
In de week van 21 januari en 28 januari worden de Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen geven ons
een objectief beeld van onze school, onze groepen en onze individuele leerlingen. Belangrijk dus om
te bekijken of we goed bezig zijn. Vanaf groep 6 en 7 worden de toetsen meegenomen in het
uiteindelijk schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Jubileum juf Irma
Juf Irma is donderdag 24 januari officieel 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Een flinke mijlpaal. Zoals
u weet is juf Irma nog steeds herstellende. Daarom zullen we 24 januari bescheiden aandacht
besteden aan dit jubileum. Ze zal deze dag wel even op school zijn. Mogelijk vindt u het leuk om via
uw kind haar toch te feliciteren in de vorm van een tekening, kaart of iets dergelijks.
Nationale voorleesdagen
Van 23 januari t/m 2 februari zijn de nationale voorleesdagen. Als school zullen we in deze periode
extra aandacht besteden aan voorlezen. In deze week zullen wij u via onze site en onze
Facebookpagina informeren over onze activiteiten.

Uitnodiging ouderavond
vrijdag 25 januari aanvang 19.30u
Vrijdag 25 januari 2019 vanaf 19.30u is onze jaarlijkse zakelijke ouderavond, met
aansluitend een gezellig informeel samenzijn. U hebt ons erg geholpen bij allerhande
activiteiten en klussen, groot en klein. Uw inzet waarderen wij ontzettend en vinden dat
zeker niet vanzelfsprekend. Waarbij wij u als ouders in het zonnetje willen zetten voor al
uw hulp afgelopen jaar. Samen met u maken wij het tot ‘onze school’. Een school waar we
samen met u trots op zijn. Wij hopen daarom dat u allemaal komt. Het beloofd weer een
gezellige avond te worden!
Groeten,
De oudervereniging en team Dorpsschool Wolvega
T.a.v. voor de boodschappenlijst ontvangen wij graag voor vrijdag 17 januari uw opgave.
Dat kan via onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFnHgnhF7kexMQlokAcaAjeMYa8iHEpFtWj0NsFTQZFU
NFNRVEc3Q0xMTDRJVVdYTTRHQTE0QTQ5MS4u

Voor uw agenda
 21-01 Start Cito
 23-01 Studiemiddag team, leerlingen 12.15u vrij
 23-01 Start voorleesdagen
 25-01 Ouderavond

De komende weken zijn jarig:
 11-01 Yousuf gr.3
 13-01 Thijs gr.7
 15-01 Djayden gr.1
 18-01 Pieter Simon gr.7

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school
gezond eten en drinken is
tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de
groep.

