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WEEK 5, 2018
KALENDER
12 februari:
- 10.45 uur groep 3/4/5
voorstelling in de Burght,
Vollenhove. Nog 1 ouder
vervoer gevraagd. Aanmelden
bij de leerkrachten van groep
3/4/5
- HGPD gesprekken
13 februari:
Juf Yvonne afwezig, directie
overleg
14 februari:
Rapporten mee
- Oudermiddag in Meppel
15 februari:
Juf Yvonne afwezig,
opleidingsdag directie
Teamcoaching
thinking4learing
19 uur MR vergadering
16 februari:
11.30 uur periodesluiting
groep 1/2a locatie Siebenweg
19 februari:
- 15.30-19.30 uur: Groep 8
schoolkeuzegesprekken
verplicht
- 15.30-19.30 uur: Groep 1, 2,
4, 6 en 7 niet verplichte
oudergesprekken
- 20 uur: Gesprek gemeente,
MR, huisvestingswerkgroep en
schoolbestuur over
locatiekeuze nieuwe school
20 februari:
- 15.30-19.30 uur: Groep 8
schoolkeuzegesprekken
verplicht
- 15.30-18.00 uur: Groep 1, 2,
4, 6 en 7 niet verplichte
oudergesprekken

Groep 1 en 2:
Emilia en Zosia zijn overgestapt naar OBS Sprinkels in Meppel. Wij
wensen hun daar veel succes.
Het thema van deze periode is ‘Kunst’.
Dinsdag 13 februari gaat Theo Otten met de
leerlingen van de groepen 1 en 2 van hout een
schilderijlijstje timmeren.
De letter van de week is v van vorst en vriezen.
Huisvesting nieuwe school
Gisteren heeft de gemeente Steenwijkerland het
besluit over onze nieuwbouwlocatie bekend
gemaakt. De volgende bekendmaking is gedaan:

Het college heeft 30 januari een besluit genomen over de
locatie van de Lisdodde. Het college heeft besloten:
1.
Af te zien van de locatie ten noorden van de sportvelden
als locatie voor de nieuwe school in Wanneperveen.
2.
Als locatie voor de Lisdodde vast te stellen de locatie
van de voormalige basisschool de Wennepe, Veneweg 67 in
Wanneperveen.
Op dit moment hebben wij ook niet meer dan deze bovenstaande
informatie. De gemeente heeft al wel aangegeven dat de
beleidsmedewerker het besluit wil komen toelichten aan de MR en
de huisvestingswerkgroep. Dit zal plaatsvinden op maandag 19
februari.
Wij begrijpen dat dit besluit veel bij u los maakt en wellicht vragen
oproept. Op dit moment hebben wij de antwoorden ook niet, maar
wij willen u wel vragen om uw vragen, opmerkingen en zorgen
kenbaar te maken bij de huisvestingswerkgroep
of de MR.
De huisvestingswerkgroep oudergeleding bestaat
uit:
Dennis Hoorn, Vronika van Beek en Orm
Kronenburg
De MR oudergeleding bestaat uit:
Klaas Jan Rossing, Mirjam Mooiweer, Joris de
Vroom en Suzan Zandbergen
Vanuit het team zijn Karla Bakker, Liesbeth
Bouhuis, Marlou de Boer, Wilma van Duuren en
Mirjam Heidinga bij dit proces betrokken in, of de
MR, of de huisvestingswerkgroep.
Zodra er weer meer bekend is dan informeren wij
u via deze nieuwsbrief.
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22 februari:
Groep 7/8 voorstelling in
Dalzicht, Oldemarkt. VERVOER
GEVRAAGD, opgeven bij de
groepsleerkracht
23 februari:
Leerlingen vrij, studiedag
team muziek!
start Voorjaarsvakantie t/m 5
maart
5 maart:
Studiedag team Covey,
kinderen vrij

Klusochtend
Aanstaande zaterdag, 10 februari, organiseren wij een klusochtend
voor ouders op de locatie Veneweg. Klussen die er te doen zijn,
zijn:
Ramen wassen buitenkant
Snoeien als het niet vriest en blad ruimen
Onkruid op plein wegbranden
Afspuiten rubber speelondergronden
Leuningen trap vastzetten
Tussendeur groep 6/tussenlokaal slot repareren
Voordeur klink vastzetten
Als u tussen 9 en 12 uur tijd heeft om te komen helpen dan bent u
van harte welkom. Wij zorgen voor een kop koffie met wat lekkers
erbij! Tot zaterdag.
Luizen
Er zijn weer luizen aangetroffen. Aanstaande vrijdag
worden alle klassen weer gecontroleerd door ons
luizenteam. Wilt u uw eigen kinderen alvast
controleren en zo nodig behandelen? Alvast bedankt!

Herhaalde oproep: Versterking binnen de
ouderraad gezocht!
Deze oproep heeft al vaker in de nieuwsbrief gestaan,
8 maart:
maar tot nu toe zonder succes. Daarom nogmaals de vraag om u
Juf Yvonne afwezig, directie
aan te melden voor het versterken van onze ouderraad. Vindt u het
overleg
leuk om actief betrokken te zijn bij activiteiten vanuit school. Kunt
u organiseren en wilt u ons gezellige team komen ondersteunen,
meldt u zich dan aan! U kunt zich aanmelden bij
tinekemulder17@hotmail.com Namens al onze leerlingen, alvast bedankt!
Geef een boek cadeau
Graag attenderen we jullie op het initiatief Geef een (prenten) boek cadeau. De opzet is alle
kinderen kans te geven op een boek van zichzelf. Om te lezen en
voor te worden gelezen. Dit jaar is het kinderboek Ronja de
roversdochter gekozen. Voor slechts €2,- is dit boek vanaf 9 februari
verkrijgbaar in de boekhandel. Tijdelijk, zo lang de voorraad strekt.
(het prentenboek van dit jaar komt in april)
Vragen over staking 14 februari
Wij krijgen vragen van ouders of wij 14 februari ook weer mee doen
met de staking. De staking is nu een estafettestaking. Alleen de
provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn opgeroepen om te staken. Daar vallen wij niet
onder. Wij staken dus 14 februari niet. Wanneer de stakingsoproep voor Overijssel komt is op dit
moment nog niet bekend.
Rapport
Volgende week woensdag krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. De uitdraai van de Cito
toetsen zit als bijlage bij het rapport. Door het samenvoegen van de verschillende
administratiesystemen zijn niet altijd alle doorgaande lijnen in Cito zichtbaar. Wanneer u inlogt in
Parnassys is dit wel zichtbaar.
Vanaf groep 3 volgen wij de ontwikkeling op het gebied van het automatiseren van rekenen met
het ‘rekenmuurtje’. De kinderen laten daarmee zien welke rekenonderdelen zij beheersen op
automatiseringsniveau (lichtgroen) en toepassingsniveau (dondergroen). Daarnaast zijn de
onvoldoende beheerste onderdelen zichtbaar in oranje of rood. De grijze onderdelen in het
rekenmuurtje zijn (nog) niet afgenomen. Het rekenmuurtje geeft de kinderen inzicht in de
onderdelen van het rekenen wat ze al beheersen en welke ze nog verder moeten oefenen.
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Het ‘rekenmuurtje’ vindt u terug in het rapport. Op deze manier werken wij aan gepersonaliseerd
onderwijs.
In het rapport zit ook een ik-rapport. De kinderen hebben dit ik-rapport zelf ingevuld. Op deze
manier leren de kinderen op hun eigen handelen reflecteren.
Alle onderdelen zijn in ontwikkeling, wij werken toe naar een portfolio met daarnaast een digitaal
rapport.
Mocht u tips hebben over de invulling van het rapport dan horen we dit graag.
Uitnodiging niet verplichte oudergesprekken groep 1/2/4/6/7
Op 14 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Ze krijgen tegelijk met het rapport een
uitnodiging mee voor niet verplichte (facultatieve) oudergesprekken. Wanneer u vragen heeft voor
de leerkracht en u gebruik wilt maken van de uitnodiging dan moet het ingevulde briefje weer op
donderdag 15 februari voor 12 uur ingeleverd worden. De gesprekken in mei zijn weer verplicht
voor iedereen.
Methodetoetsen groep 3 t/m 8 staan open in Parnassys
Sinds afgelopen week staan de methodetoetsen open in Parnassys. U kunt de gegevens van taal,
spelling, Veilig leren lezen groep 3 en wereldoriëntatie vanaf groep 5 via uw ouder inlog in
Parnassys inzien. De uitwisseling verloopt nog niet altijd even soepel, maar wij doen ons best om
alles digitaal inzichtelijk te maken.
Voor groep 4 geldt dat de taaltoetsen op papier worden gemaakt omdat het digitale programma
ook schrijffouten meerekent van spelling categorieën die de kinderen nog niet aangeboden hebben
gekregen. Je krijgt dan een scheef beeld van de taalkennis van het kind.
Bijlage: Oproep ‘Europa kinderhulp’
Mogen wij u even voorstellen?
Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, althans
zo lijkt het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis
de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze lopen er
ook zeker niet mee te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last van.
Behalve die tweeënhalve week in de zomer...
Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes mee wat
het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan
wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze
steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Vertrouwen
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Mensen die die
aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en
zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de
vakantie even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma de boodschappen
niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol
en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa’s zijn
zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn gastoudergezin
helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen
doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat
tegenwoordig.
Sores
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze
kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij
vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland
geholpen.
Geef een kind de vakantie van zijn leven
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En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereidt te helpen?
Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website:
www.europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl.
Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar (0523610197).

