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Nr. 10, januari 2019
Welkom op school!
Deze week is Amy Wever in groep 1 bij ons op school gestart. We wensen Amy een fijne en leerzame
tijd toe bij ons op de Dorpsschool.
Afscheid
Familie Goker gaat verhuizen naar Winschoten. We wensen Dora uit groep 1 en Kayra uit groep 8 een
fijne en leerzame tijd toe op hun nieuwe school. We willen Gunay hartelijk bedanken voor zijn inzet
bij de inzameling van het oud papier.
Ouderavond
Afgelopen vrijdag hadden we onze zakelijke ouderavond en aansluitend een gezellig en informeel
samenzijn. Op onze zakelijke ouderavond hebben we gezamenlijk vastgesteld dat we voor het
komende schooljaar het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage niet verhogen. Door de
ongunstige prijs van het oud papier hebben we momenteel helaas minder opbrengst. We hopen dat
de prijzen weer gaan stijgen, zodat we meer inkomsten hebben om mooie dingen aan te schaffen en
te doen.
Rapportgesprekken
Op maandag 11 en 12 februari zijn de rapportgesprekken. Net als vorig schooljaar bent u ingedeeld in
een gespreksrooster (zie bijlage). U mag gerust met andere ouders ruilen, maar laat uw ruil dan wel
aan de leerkrachten weten. Zij bereiden zich voor op het gesprek. Mocht een ruil niet lukken, dan
kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich op school, thuis en daarbuiten gelukkig voelt. We hebben
daarom een goede samenwerking met onze schoolmaatschappelijk werkster. Op 11 februari is Esther
Hoekstra vanaf 14.00u aanwezig. U kunt bij haar binnenlopen met veel van uw vragen en zorgen
m.b.t. de opvoeding of school. U kunt hierbij denken aan pesten, weerbaarheid, scheiding en het
vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind.
Vast tweewekelijks spreekuur Esther ’s ochtends vanaf 8.15u:



Dinsdag 5 februari
Dinsdag 19 februari

Plein
Binnenkort willen we ons schoolplein grondig aanpakken. We willen samen met leerlingen en ouders
een aantrekkelijk plein inrichten voor kinderen van de peuterspeelzaal, onderbouw en bovenbouw.
Hiervoor gaan we een pleinplan schrijven. Als team, leerlingen en ouders moeten we een
gezamenlijke visie creëren voor ons ideale schoolplein. Wat vinden wij samen belangrijk als het over
ons schoolplein gaat? Moet het bijvoorbeeld een plek zijn waar kinderen en ouders elkaar ook na

schooltijd kunnen ontmoeten? Moet het een plek zijn waar kinderen kunnen spelen in het groen? Dit
soort gezamenlijke uitgangspunten worden leidend voor het aanvragen van subsidies en de
ontwikkeling van het plein. Graag ontvang ik van u via de mail of mondeling wat u belangrijk vindt.
We nemen dit mee in de ontwikkeling van de visie.
Studiemiddag leerkrachten woensdag 23 januari
Vorige week hebben we met het team de NOT bezocht. We hebben ons laten inspireren op gebied
van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van onderwijs, inrichtingen en schoolpleinen. We nemen
deze kennis en ervaring mee in de keuzes die wij de komende jaren maken voor onze school.
Pannenkoekendag
Denkt u om de opgave van de Pannenkoekendag? De kinderen hebben hiervoor een opgavestrookje
gekregen. Bij voldoende opgave kunnen we deze leuke activiteit voor leerlingen, opa’s en oma’s
gaan organiseren. We hopen op zoveel mogelijk bakkers.
Tostiweek
In de week van 11 februari tot 15 februari mogen de kinderen weer tosti’s bakken.

Voor uw agenda
 04-02 OV vergadering
 05-02 Spreekuur schoolmaatschappelijk werkster
 08-02 Portfolio mee
 11-02 Rapportgesprekken
 12-02 Rapportgesprekken
 19-02 Spreekuur schoolmaatschappelijk werkster
 25-02 Luizencontrole

De komende weken zijn jarig:
 28-01 Wesley (gr.4)
 31-01 Omar (gr.7)
 03-02 Jens (gr. 4)
 05-02 Damon (gr.1)
 05-02 Aniek (gr.5)
 12-02 Amy (gr.1)
 14-01 Maryam (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.

