7 september 2018
Juf Metje 40 jaar in het onderwijs.

Nieuw schooljaar:

Juf Metje was afgelopen augustus 40 jaar
werkzaam in het onderwijs. Samen met de 3
scholen waar ze werkt, De Schans in Eén, Speel en
Leer in Veenhuizen en De Elsakker, hebben we
haar afgelopen donderdag in het zonnetje gezet.

Na een hopelijk voor iedereen geslaagde
zomervakantie is het nieuwe schooljaar inmiddels
al weer bijna een week oud.
We zijn goed gestart. Voor de leerlingen en
leerkrachten lijkt het alsof de vakantie al weer heel
ver achter hen ligt.
In deze nieuwsbrief even kort wat informatie voor
de komende weken en een aantal mededelingen.

Data om te onthouden:
11 september
18 september
19 september
20 september
25 september

Juf Rianne jarig
MR en Oudervereniging
Korfbaltoernooi
Informatie van Bieb (gr. 3 t/m 8)
Teamdag, alle leerlingen vrij.

Mini Schoolgids:
Achter de scherm zijn we druk om alle informatie
te verzamelen zodat we een zo uitgebreid
mogelijke jaarplanning in de minischoolgids
kunnen plaatsen.
De mini schoolgids met jaarplanning en
groepslijsten ontvangt u zo snel mogelijk. De lijsten
voor de nieuwe privacy wet die u voor ons heeft
ingevuld en weer meer teruggegeven heeft aan
school zijn we nu aan het verwerken zodat we uw
wensen kunnen verwerken in de groepslijsten.

Diverse abonnementen:
Deze week hebben de leerlingen informatiefolders
en kennismakingsnummers van verschillende
instanties en uitgevers mee naar huis gekregen.
Tegenwoordig zie je steeds meer dat het
inzamelen van bestelbonnen niet meer via school
verloopt, maar dat u het rechtstreeks met de
betreffende instantie of uitgever kunt regelen,
vaak zelfs digitaal.
Wanneer u toch nog bestelbonnen via school moet
inleveren, willen we u vragen dit uiterlijk vrijdag
14 september te doen.

Zakelijke ouderavond en info avond voor
alle groepen:
Maandagavond 1 oktober houdt onze
oudervereniging haar zakelijke ouderavond. Ook
dit jaar hebben we ervoor gekozen om de zakelijke
ouderavond te combineren met de infoavond voor
alle groepen.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Aanrijroute bij school:
Vooral met het oog op de verkeersveiligheid voor
uw kinderen hebben we de aanrijroute: Hoofdweg
– Voorstukken – Steeg – Schoolstraat ingesteld.
Wanneer u deze route volgt staan de auto’s in
ieder geval zo, dat de kinderen veilig aan de
rechterkant van de weg kunnen in- en uitstappen.
We willen u nadrukkelijk vragen gebruik te maken
van deze aanrijroute. Het komt de
verkeersveiligheid voor de kinderen ten goede!
Wilt u deze route ook bekend maken bij
eventuele opa’s en oma’s of anderen die uw
kinderen naar school brengen?
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Hoofdluiscontrole:
Afgelopen dinsdag zijn alle leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Ik ben blij te kunnen
melden dat we op dit moment luisvrij zijn.
Elke dinsdag na een vakantie worden alle
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door het
hoofdluisteam

Korfbaltoernooi:
Op woensdagmiddag 19 september doen we met
een aantal teams mee aan het korfbaltoernooi
voor de basisscholen. Op dit moment kan ik u
alleen vertellen dat alle wedstrijden tussen 13.30
uur en ongeveer 17.00 uur zullen worden gespeeld
op het korfbalveld. Het zou leuk zijn wanneer de
teams door vele supporters worden
aangemoedigd.

schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest; ook
in Noordenveld en ook op onze school.
Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen
min of meer opgelost voor een deel van het
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een
extra salarisverbetering afgesproken en er zijn
maatregelen genomen om te proberen de
werkdruk voor hen te verminderen.
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden.
Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen
hier buiten.
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels
en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd
op woensdag 12 september a.s. Er is bedacht het
brandalarm te laten afgaan en met de school een
ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan".
U gaat daarover in de media vast meer vernemen.
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook
onze school, zullen daar niet
aan meedoen.
Het doel van de actie wordt
wel gesteund, maar onze
schooldirecties vinden het
niet gepast om op dit
moment in actie te komen op
een manier waarbij alle
kinderen betrokken worden.

Ingekomen:
Activiteitenladders:
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe
schooljaar? Of misschien liever creatief bezig zijn
of zingen? Het kan allemaal, want de
activiteitenladders komen weer uit. Vanaf
volgende week, week 37.
De ladder loopt van oktober t/m december. De
activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld
en worden georganiseerd door de sport- en
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking
met verenigingen en instellingen.
In Roden kun je bijvoorbeeld gymmen,
spookzwemmen, cartoon tekenen of mee doen
met Freerunning.
In Peize kun je een workshop ‘Lekker in je lijf’
volgen, zingen of je eigen echt werkende klok
maken.
De sportcoach in Norg heeft ook weer leuke
activiteiten op de planning. Wat dacht je van een
workshop waterpolo of jeugdbridge?
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder
en geef je op via
http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-encultuur

Ludieke actie?
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang
lopend conflict in het basisonderwijs over
werkdruk, salarissen en personeelstekorten. Vorig

Samen zingen!
Houd je van zingen en wil je je stem ontdekken? Bij
de koorschool gaan we al zingend en spelend op de
cymbaal aan de slag met kinderliedjes en
muziektheorie. Je leert goed te ademen en jezelf te
presenteren op een podium. Zingen bij de Roden
Girl Choristers is musiceren op topniveau en
zelfvertrouwen ontwikkelen. Je
werkt samen in een hechte groep waar plezier en
inspanning hand in hand gaan.
Kom ervaren hoe geweldig samen zingen is!
Nieuwsgierig?
Open Dag 15 september:
16.00 uur kennismakingsles voor meisjes vanaf 6
jaar.
16.45 uur gratis mini-concert door de Roden Girl
Choristers.
Adres: Padkamp 2B Roden (Doopsgezinde Kerk)
Meer informatie: Sonja de Vries
info@rodengirlchoristers.nl of 06 29446694
www.rodengirlchoristers.nl
Ik heb ook een korte film toegevoegd om u een
indruk van het koor en de koorschool te
geven. https://www.youtube.com/watch?v=JQPtr
D1WbUs&t=457s
Met een hartelijke groet,
Sonja de Vries

De Elsakker - Schoolstraat 5 - 9337 PB Westervelde - Tel. 0592-613991 – Website: www.obs-elsakker.nl

