Nieuwsbrief
Week 12&13
14-03-2019

Kalender
21 maart
22 maart
29 maart
2 april
10 april
12 april
18 april

MR vergadering
Margedag
Kovvie mit kouke
Rondleiding nieuwbouw
Leerlingraad
Koningsspelen
Continurooster tot 14 uur

Vanuit het managementteam
Ik krijg veel vragen omtrent de nieuwbouw van ons
Kindcentrum. Heel terecht natuurlijk, het zou fijn
zijn als er duidelijkheid is over de opleverdatum.
Wij liepen in de tijdlijn redelijk samen met het
Kindcentrum van Loppersum, maar dat is nu niet
meer het geval. De planning heeft vertraging
opgelopen. Wanneer wij overgaan, is helaas niet
helder. Ik zal de gemeente ook vragen om (zoals
afgesproken) meer en concretere informatie te
verstrekken over ons Kindcentrum.
Onze leerlingen mogen op 2 april een kijkje nemen.
Wij zullen per 2 groepscombinaties die kant
opgaan. Ik ben erg benieuwd wat de leerlingen
ervan vinden.
Heeft u de posters in de hal van de onderbouw
gezien inzake de staking van 15 maart? Een ander
geluid, dan de school gesloten houden voor
kinderen en ouders.
Let op! 22 maart zijn wij wel gesloten wegens een
gezamenlijke margedag met De Wilster en Kids2b!

Met vriendelijke groet,

Paul Roelfsema

Aanwezigheid meester Paul
Week 12 dinsdag- woensdagochtend, donderdag
en vrijdag
Week 13 dinsdag t/m vrijdag
Vanwege een privésituatie was juf Thea niet
aanwezig. Haar aanwezigheid voor de komende
twee weken is onder voorbehoud.
Week 12 maandag en vrijdagochtend
Week 13 dinsdag

Vanuit de leerlingenraad
Donderdag 14 maart hebben wij met meester Paul
een vergadering gehad. De onderwerpen die we
besproken hebben waren: het toiletgebruik, de
afspraken op het plein, speelmateriaal op het plein
en de uitslag van het
leerlingtevredenheidsonderzoek.
Toiletgebruik:
Sommige leerlingen maken misbruik van het toilet.
Er worden toiletrollen doorgespoeld of expres met
water geknoeid. We spreken af dat wij zelf
leerlingen aanspreken als er iets wordt gezien. Bij
herhaling volgt er overleg met meester Paul of de
eigen groepsleerkracht.
Afspraken plein:
De voetbalafspraken verlopen niet altijd zoals het
hoort. De leerlingenraad gaat donderdagmiddag bij
alle groepen langs om de afspraak te herhalen.
Speelmateriaal plein:
We hebben met elkaar nieuwe pingpong ballen,
een hockeyset en pogostick aangeschaf. Om ervoor
te zorgen dat de spullen langer mee gaan dan
gebruikelijk, wordt er een lijstje opgesteld welke
groep wanneer mag.
Uitslag tevredenheidsonderzoek:
Algemeen geven de leerlingen een 8.3 aan de
school, dit is iets om trots op te zijn. We hebben
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actiepunten met elkaar besproken. Onder andere
ICT en voorzieningen op het plein zijn lopende
zaken en worden binnenkort uitgevoerd. De
leerlingenraad gaat aan de slag met het kopje
veiligheid; we houden ons aan de afspraken op
school.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan als
kandidaat aan via een e-mail naar
mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl met als titel
MR-kandidaat/oudergeleding. Kandidaten kunnen
zich aanmelden tot 30 maart 2019.

Tijdens de volgende vergadering op woensdag 10
april gaan wij verder acties en afspraken maken.

MR vergadering:

Bedankt voor het lezen en groetjes van de
leerlingenraad.

Op donderdag 21 maart staat er weer een MR
vergadering gepland om 17.30 uur op school.

Groep 1/2

Vanuit de MR.
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school?
In de MR natuurlijk!
In de medezeggenschapsraad bespreken 2 ouders
en 2 leerkrachten alle belangrijke zaken die te
maken hebben met het beleid van de school. Wij
bespreken bijvoorbeeld het schoolplan, het
zorgplan en regels op het gebied van veiligheid en
gezondheid. Ook geven wij advies over
bijvoorbeeld de taakverdeling op school, de
vakantieregeling en het besteden van de middelen
die de school ontvangt.
Eind van het schooljaar 2018/2019 eindigt voor
Janneke Wijlhuizen, voorzitter en lid van de
oudergeleding, haar termijn. Dit betekent dat er
één vacature is waarvoor wij een enthousiaste
ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf
half augustus (het begin van het nieuwe schooljaar
2019/2020) voor een termijn van 4 jaar
beschikbaar wil stellen.

We zijn net klaar met het thema ‘ziekenhuis’. Deze
week worden we allemaal kunstenaars. We zijn
druk bezig met het knutselen van allemaal werkjes
met stippen. We oefenen ook met een nieuwe
letter, namelijk de j. We kijken in de boeken van de
bieb hoe vaak we de j kunnen vinden; we vinden
soms wel vijf j’s op één bladzijde. Vorige week
kregen we zomaar bezoek in de klas. Toen kwam
juf Nikki ons leren hoe we uit moesten beelden,
een drama-les dus.
Het allerleukste nieuws van deze week is
natuurlijke dat onze lieve juf Esther een baby heeft
gekregen, een dochter Yara. Gefeliciteerd van ons
allemaal!

Groep 3/4
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Groep 5/6

Groep 7/8
Vorige week vrijdag hebben we een les project
over de dode hoek van een vrachtauto gehad. Er
kwam een meneer met een vrachtwagen die ons
alles heeft verteld.

Deze week is groep 8 begonnen met oefenen voor
de IEP-toets
Op 16 en 17 april is de toets voor groep 8.
Dinsdag 12 maart ging EHBO niet door want toen
kwam er een meneer van Omrin uitleg geven over
het mileu. Aankomende donderdag gaat 7/8 het
zwerfaval opruimen in het dorp.

Groeten,
Coen en Paulien
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