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Meester Jeroen, meester Bert en juf
Jolanda BHV scholing
Tafeltennisclinic Boshal, Loppersum
voor groep 3 t/m 6
EHBO groep 8
Voorleesontbijt
Tafeltennisclinic gr 3 t/m 6
EHBO groep 8
Staking. De school is dan dicht.

In groep 1 en 2 worden geen CITO toetsen meer
afgenomen. Deze kinderen worden op het gebied
van Taal en Rekenen d.m.v. een observatiesysteem
gevolgd.

Jan Noordhuis, onze conciërge, heeft een kleine
operatieve ingreep ondergaan. Hij zal in elk geval 2
weken niet aanwezig zijn.
We wensen hem van harte beterschap.
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Vanuit het managementteam
Allereerst nog veel heil en zegen voor in het
nieuwe jaar. We kijken terug op een mooie en
gezellige Kerstviering met elkaar.
Een buffet met heerlijke en creatieve hapjes voor
alle kinderen. Een ontmoeting in het oudercafé van
vele ouders onder het genot van een hapje en
drankje.
Iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand
komen van deze heerlijke hapjes, de aankleding,
hartelijk dank hiervoor.
Vanaf deze week worden de CITO toetsen in de
groepen 3 t/m 8 afgenomen. Elke week één. We
nemen de toetsen Begrijpend Lezen, Technisch
Lezen, Spelling en Rekenen af.
De toets technisch lezen wordt individueel
afgenomen. Bij sommige kinderen wordt ook nog
de AVI-leestoets afgenomen, deze gebeurt ook
individueel.

Juf Anje Knol, onze onderwijsassistent, is ook ziek
thuis. Ook haar wensen we van harte beterschap.
Er is vervanging voor juf Anje aangevraagd, maar
tot dus ver is er niemand beschikbaar.

Ingekomen bericht:
Onze kerstboom op het Concordiaplein is prachtig
geworden! Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Zie ook de bijgevoegde foto.
De prijswinnaars van onze school zijn:
Ingmar, Elise en Britt.
Van harte gefeliciteerd alle drie.
met vriendelijke groet
Yke Klaver
HV Middelstum
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school ontbijten. Ze hoeven zelf geen ontbijt mee
te nemen, hier wordt voor gezorgd. Het
prentenboek Moppereend zal dan worden
voorgelezen. Dit prachtige boek is gekozen als
prentenboek van het jaar 2020.

Voorschoolse opvang KIDS2b:
Wij doen opnieuw een oproep voor voorschoolse
opvang. We zouden het heel fijn vinden als we
hiermee zouden kunnen starten op ons
Kindcentrum Wijland.
Om informatie hierover in te winnen moet u gaan
naar de site van Kids2b. Daarna gaat u naar
aanmelden en vult uw gegevens in. Zo krijgt u
informatie over kosten, plaatsing.
Dit alles is nog geheel vrijblijvend. U zit nog
nergens aan vast. Alleen op deze manier kunt u
aan meer informatie komen.
Op het ogenblik vangt juf José van de Wilster een
aantal kinderen tijdelijk op. Kids2b is op zoek naar
personeel om deze voorschoolse opvang te
starten. We hopen dat dit per 1 februari lukt.

Huis voor de Sport
Maandag 20 januari: Slagbal van 15.30 uur tot
16.30 uur (gratis activiteit voor groep 3 t/m 8) in de
Sporthal
Maandag 27 januari: Tien Tellen in de Rimboe van
15.30 uur tot 16.30 uur (gratis activiteit voor groep
3 t/m 8)

Voorleesontbijt.
Op woensdag 22 januari hebben we het jaarlijkse
voorleesontbijt. Alle kinderen mogen dan op

Energieproject
Alle groepen hebben als aftrap inmiddels een
gastles rond het thema energie gehad. Verder wijs
ik u nog graag op de bijlage bij deze nieuwsbrief:
de junior energiecoach. Middels spelletjes kunt u
thuis kijken of en waar u nog verder kunt besparen
op energie. Deelname is gratis, het duurt 5 weken
lang. Gezamenlijk wordt er dan op 8 februari
gestart. Inschrijven kan nog tot 2 februari via
www.juniorenergiecoach.nl

Bijbelverhalen voor de komende
weken
Week 3 ■ 13/01 - 17/01
De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint
kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet
worden: gered uit de handen van Herodes, gered
uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets
zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door
het verdriet naar een nieuw begin.
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Week 4 ■ 20/01 - 24/01
Ga je met mij mee?

na 12 uur bij school arriveren. Chauffeurs krijgen
nog een bericht met details van juf Anneke.

Matteus 4: 1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn
wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die
hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan.
Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de
beproeving roept Jezus een paar vissers met zich
mee, zij worden zijn eerste volgelingen.

Groep 5&6

Week 5 ■ 27/01 - 31/01
Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze
mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet,
ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan.
Als Jezus later vertelt over goede daden en het
gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft
te doen. God ziet het toch wel.

Op 24 januari krijgen we een tafeltennisclinic
aangeboden zoals al te lezen was op Klasbord.
Voor groep 5/6 ben ik nog op zoek naar 1
chauffeur. We starten om 10 uur in de Boshal in
Loppersum om 10u45 is de tafeltennisclinic
afgelopen en worden we afgelost door groep 3 en
4. IVM deze clinic gaan we 's middags niet naar
gym, de kinderen gaan om 15u vanuit school naar
huis. Voor de clinic zijn wél gymschoenen nodig.
Denkt u, indien nodig, aan het meegeven van een
stoelverhoger?
Chauffeurs krijgen nog een bericht met details van
juf Anneke

Jarigen in deze periode:
15 januari Aahed uit groep 7/8
21 januari Rowan uit groep 5/6

Groep 3&4
Op 24 januari krijgen we een tafeltennisclinic
aangeboden, zoals al te lezen was op Klasbord.
Gelukkig zijn er ook weer voldoende mensen
bereid om ons daarvoor naar Loppersum heen en
weer te rijden. Denkt u –indien nodig- aan het
meegeven van een stoelverhoger die ochtend? De
clinic is in de Boshal in Loppersum, daarom hebben
we ook de gymschoenen nodig. Het is afgelopen
om 11u45, dan trekken we snel onze gewone
schoenen weer aan en stappen we in de auto.
Houdt u er rekening mee dat we waarschijnlijk iets
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