Nieuwsbrief 12-02-2020
Kalender
12-02

Bijeenkomst leerlijnen Parnassys
voor leerkrachten groep 1 en 2, 's
middags.
Cultuurbijeenkomst in de Diek'n,
Zeerijp.
Om 15.30 uur.
Maandviering groep 5/6, ouders
welkom.
Voorjaarsvakantie

13-02

14-02
17-02-t/m
21-02
24-02

Bijeenkomst Basicly om 15.30 uur
ICT
Voorstelling Moppereend voor
groep 1 en 2 in het speellokaal
EHBO groep 8
Teamsessie 15.30 uur
Verbindingsmiddag met de Wilster
GGD onderzoek groep 2
GGD onderzoek groep 7
EHBO groep 8
Teamsessie Basicly 15.30

25-02
25-02
25-02
27-02
2-03
3-03
3-03
3-03

Aanwezigheid managementteam:

Week
7/8
Week 9
Week 10

Jack
Lubberman
(dir)
do/vrij

Greetje
Nomden
(adj.dir)
di

Thea Enderlé
(ib-er)

di/wo

do

ma/wo

do/vrij

di

ma/wo

ma/wo

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Leerlijnen Parnassys.
In groep 1 en 2 nemen we geen CITO's meer af. Toch
willen volgens een systeem de kinderen in deze
groepen blijven volgen in hun ontwikkeling. We gaan
dat doen volgens de methode leerlijnen Parnassys.
Vandaag volgen de leerkrachten een scholing rond dit
onderwerp.
Hoofdluis.
Aangezien we een aantal meldingen van hoofdluis
hebben de laatste tijd, houden we maandag 24 een

hoofdluiscontrole bij alle kinderen. Wilt u allemaal uw
kinderen regelmatig controleren op hoofdluis.
Taakbeleid:
We proberen de taken bij ons op school zo goed
mogelijk te verdelen. Er wordt daarbij gekeken naar
de hoeveelheid uren die men werkt. In onze agenda
ziet u regelmatig bijeenkomsten staan. Hier gaan niet
alle leerkrachten naar toe.
Als het gaat over ICT is meester Bert van Aller ons
aanspreekpunt. Als het gaat over cultuur is juf Tamar
Smit ons aanspreekpunt. Zij volgt momenteel ook een
opleiding hiervoor. Zij bezoeken vergaderingen en
houden ons op de hoogte van in dit geval over zaken
rond cultuur en ict.
Verbindingsmiddag:
Vorig jaar maart zijn we als team van de Wilster en
het team van de Wicher Zitsema bijelkaar geweest om
te kijken waarin we konden samenwerken. We
hebben de verwachtingen naar elkaar uitgesproken en
zijn we in verschillende werkgroepen aan de slag
gegaan.
Op woensdagmiddag 25 februari komt het vervolg.
Hoe is het nu: na 4 maanden in één Kindcentrum
Wijland met elkaar te werken. Doen we nog wat we
toen hebben afgesproken, of moeten sommige dingen
toch anders. U hoort ervan in de volgende
nieuwsbrief.
Vogels/voorjaar/kuikens project:
Na de voorjaarsvakantie gaan we in ateliers werken
over vogels. Vogelhuisjes timmeren, van pompoentjes
kuikentjes maken en nog wat andere activiteiten. Er
komt een broedmachine op het leerplein te staan,
waar we de ontwikkeling van ei tot kuiken kunnen
gaan waarnemen.
Al vast een goede vakantie toegewenst,
Greetje Nomden

Huis van de Sport:
Maandag 24 februari: Olympia voor groep 3 t/m 8 van
15.30 uur tot 16.30 uur in de Hippolytushal (deelname
is gratis)
Maandag 2 maart: Unihockey voor groep 3 t/m 8 van
15.30 uur tot 16.30 uur in de Hippolytushal (deelname
is gratis)

Toefkes IVAK:
e

Voor het 3 blokje Toefkes, die na de
voorjaarsvakantie start, kun u zich nog aanmelden.
Aankomende donderdag sluit de inschrijftermijn. Het
is een DJ-workshop voor groep 6,7 en 8. Deze start op
5 maart. Deelname is gratis.
Van 15.30 uur tot 16.30 uur in het speellokaal.
Aanmelden kan tot 14 februari
https://ivak.net/toefkes/

Jarigen:
12 februari Estrella uit groep 7/8
13 februari Corné uit groep 1/2
14 februari Lars uit groep 5/6
21 februari Mila uit groep 1/2
1 maart Iris uit groep 7/8
2 maart Marcus uit groep 7/8
4 maart Rijk uit groep 5/6

dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De
radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter
gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.

Week 10 ■ 02/03 - 06/03
Jouw taak voor vandaag
Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze
gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen.
Later geneest Jezus op sabbat een man met een
verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze
dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in
goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien
als wij mensen het goed ontvangen.

Groep 1&2
geen nieuws

Groep 3&4
geen nieuws

Groep 5&6
De rapporten zijn vorige week mee naar huis gegeven.
Daarom zijn er deze week en de week na de
voorjaarsvakantie oudergesprekken.
De tafel zitten er al aardig in. Blijf ze goed oefenen.

Bijbelverhalen voor de komende weken
Week 7 ■ 10/02 - 14/02
Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus
spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig.
Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun
hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren
brengen.

Week 8/9 ■ 17/02 - 21/02 of 24/02 28/02
Je zult zien
Matteüs 9: 9-31
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal

Aanstaande vrijdagochtend 14 februari hebben we
maandviering. Dit wordt verzorgt door groep 5&6.
Iedereen is van harte welkom

Groep 7&8
geen nieuws.
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