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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 maart a.s.

Nr. 12, maart 2019
Welkom op school!
Deze week is Aaron Visser bij ons gestart in groep 1. Wij wensen Aaron een fijne en leerzame tijd toe
op De Dorpsschool.
Studiedag 6 maart
Gisteren hebben wij met het team een goede studiedag gehad. In de bossen van Steenwijk hebben
we samen gesproken over hoe we ons als team kunnen versterken en hoe we verder invulling gaan
geven aan onze missie ‘Vol vertrouwen naar zelfstandigheid’. Wordt vervolgd!
Schoolafspraken: De inloop
We willen een aantal schoolafspraken en structuren aanscherpen vanuit onze missie ‘Vol vertrouwen
naar zelfstandigheid’.
We hebben vanuit vertrouwen naar zelfstandigheid structuren:




Inloop kleuters start vanaf 8.15 uur. Ouders brengen hun kind naar het lokaal.
Inloop groepen 3 t/m 8 start om 8.25 uur. Kinderen gaan vanuit vertrouwen en
zelfstandigheid zelfstandig naar binnen en het lokaal.
Ouders zijn ’s ochtends welkom voor een korte vraag of mededeling aan de leerkracht. Het
kan soms zijn dat uw kind u een werkje wil laten zien. Dat kan natuurlijk altijd.

We hebben vanuit vertrouwen naar zelfstandigheid de volgende schoolafspraken:






We lopen door de gang
We blijven van elkaar af
We hangen onze jas en tas netjes op
We gaan op onze plek zitten
We beginnen zelfstandig aan onze taak

Deze afspraken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van team, leerlingen en ouders.
Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart zal het onderwijs in Nederland staken. Wij sluiten ons bij deze landelijke
stakingsactie aan. Deze dag is de school dicht. (Zie Nieuwsbrief nr.11)
Excursie 20 maart groep 5/6: Paddentrek
Groep 5/6 gaat op 20 maart Boswachter Harco van het Kuinderbos helpen de padden in het bos veilig
de weg over te zetten. We zijn nog op zoek naar 2 ouders die mee kunnen. U kunt zich ook opgeven
als uw kind in een andere groep zit. Let op: Laarzen zijn bij deze excursie handig!

Oproep schoonmaakavond 20 maart
op 20 maart is de schoonmaakavond. U wilt u net als wij een schone school voor uw kind. Alle hulp is
welkom en vele handen maken licht werk! Opgave kan via de mail of bij de groepsleerkracht. Ouders
die zich hebben opgegeven aan het begin van het schooljaar, worden uitgenodigd.
Pannenkoekendag 29 maart
Op 29 maart gaan onze leerlingen samen met ouders pannenkoeken bakken voor ouderen. Alle opa’s
en oma’s en andere ouderen zijn welkom. Samen met de kinderraad maken we een uitnodiging. Alle
hulpouders krijgen volgende week bericht over de organisatie van de dag zelf.

Voor uw agenda
 12-03 OV vergadering
 15-03 Landelijke staking: leerlingen vrij
 20-03 Open dag
 20-03 Excursie groep 5/6
 20-03 Schoonmaakavond

De komende weken zijn jarig:
 08-03 Fatima (gr.8)
 11-03 Nezar (gr.7)
 15-03 Emilia (gr.2)
 15-03 meester Johannes
 18-03 Janou (gr.6)
 19-03 Dana (gr.7)
 20-03 Aaron (gr.1)

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.

