Nummer 11
14 februari 2019
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
15 februari
Groepen 7 & 8 Democracity
16 februari – 24 februari Voorjaarsvakantie
25 februari
Groepen 1 t/m 4 middag vrij
26 februari
Hoofdluiscontrole
28 februari
Groep 1/2 Kunstontmoeting. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
05 maart
Groep 7/8 Theater Sylphide’s belofte
07 maart
Groep 1/2 Beebot: Ssst! De tijger slaapt
08 maart
Alle groepen worden voorgelezen in het Drents
08 maart
Meester Halbe jarig
05 april
Presentatie Kubusproject 2

Open huis
Vandaag was het open huis voor ouders waarvan het kind volgend schooljaar 4 jaar wordt. We hebben
5 gezinnen een rondleiding gegeven door de school. De mensen waren erg geïnteresseerd en
belangstellend. Voor 15 maart wordt van ouders gevraagd de aanmeldingskaart naar de school te
sturen. We zijn benieuwd hoeveel aanmeldingen we voor het volgend schooljaar zullen krijgen.

Herinnering Vrijwillige ouderbijdrage 2018/2019
Ieder jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van de kinderen op onze school om een vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om voor en met de kinderen leuke activiteiten te kunnen
organiseren. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, jaarafsluiting, maar ook een excursie, opa & oma-ochtend en alle
andere leuke zaken. De bijdrage komt ten gunste van alle kinderen op onze school.
In de bijlage vindt u de brief van de OuderVereniging met meer informatie.

Vanuit het bestuur
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop onderwerpen besproken
worden die voor ouders interessant kunnen zijn en waar zij in hun directe opvoedingssituatie veel aan kunnen
hebben.
Op 27 maart wordt een avond georganiseerd met het onderwerp TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis) bij kinderen.
Meer informatie over deze avond, vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Mocht u deze avond willen bezoeken, dan kan u zich voor 26 februari opgeven via school.

Studenten
Vandaag zijn er twee eerstejaars studenten van de PABO bij ons op school gestart. Meester Arjan Krans is de komende
weken op de donderdagen in groep 1/2 te vinden en juf Esmay Sinnighe in groep 3/4/5. Binnenkort stellen zij zich in
deze nieuwsbrief voor.
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Acties 1
Geen vervanging regelen? In de media heeft u vast gelezen of gehoord dat er landelijke onderwijsacties zijn van
basisschool (adjunct-)directeuren. Hun vakbond, de AVS, heeft de schoolleiders opgeroepen om vorige week geen
vervanging te regelen en groepen naar huis te sturen. Aan de ene kant is dat bedoeld om het probleem van het
vervangerstekort aan de orde te stellen, maar aan de andere kant heeft het ook betrekking op de cao
onderhandelingen voor het basisonderwijs. Om het beroep van onderwijzer aantrekkelijker te maken, wordt er
gewerkt aan het bestrijden van de werkdruk en salarisachterstanden van leraren, maar schoolleiders en
onderwijsondersteuners (zoals onderwijsassistenten) vallen daar buiten. Dat is een probleem. Voor schoolleiders is
het door hun positie in de school altijd erg moeilijk om voor zichzelf op te komen, maar hun beroep staat onder
dezelfde druk als dat van de leraar: werkdruk, salarisachterstand en een groot tekort aan schoolleiders (dit tekort is in
verhouding zelfs groter dan het lerarentekort, maar het valt voor het publiek veel minder op).
De directeuren van de scholen in Noordenveld hebben echter besloten niet aan deze actie mee te doen. Zij staan wel
unaniem achter de doelen ervan, maar kunnen het vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderen en
ouders niet over hun hart verkrijgen om leerlingen van zieke leerkrachten om die reden naar huis te sturen.

Acties 2
15 maart staking? Aan het vorige stukje merkt u dat het behoorlijk rommelt in het basisonderwijs. Het woord 'crisis'
valt zelfs. Want niet alleen schoolleiders, maar ook leraren willen dat de overheid de problemen oplost die zijn
ontstaan door vele jaren van bezuinigingen en stilstand, met alle gevolgen die we nu zien. De onderwijsbonden voor
leraren hebben daarom een actieweek uitgeroepen voor het onderwijs, van basisschool tot universiteit.
Voor de laatste dag van die week, 15 maart, is er een landelijke staking uitgeroepen. Het is nog niet helemaal duidelijk
of de scholen van Noordenveld daaraan zullen meedoen, maar misschien is het goed om alvast na te denken over de
eventuele opvang van uw kinderen. Wij houden u op de hoogte.

Groep 1/2 Kunstontmoeting. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
We kennen allemaal wel het spelletje Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet dat we vroeger vaak uit
Verveling speelden, maar ons ondertussen op scherp zette. In deze workshop gaat dit spel
verder. Het kunstwerk de Victory Boogie Woogie wordt als voorbeeld gebruikt. Dit bekende
en omstreden werk van Piet Mondriaan is voor dit project met Lego nagemaakt. De workshop
bestaat uit twee delen. Beide delen beginnen met dit kunstwerk in Lego. Tijdens de eerste
workshop ter inspiratie en tijdens de tweede workshop als geheugensteuntje. Het eerste deel
van de workshop wordt begeleid door Mirjam Offringa. Het tweede deel door de leerkracht zelf,
aan de hand van een PowerPointpresentatie, die de leerkracht krijgt toegestuurd.

Groep 7/8 Voorstelling Sylphide’s belofte
De knappe jongeman James en zijn vriendin Effie gaan trouwen. Op de
avond voor de bruiloft zit James voor de open haard wanneer er plotseling
een Sylphide verschijnt. De Sylphide is een betoverend mooie luchtfee en
James is gelijk verliefd op haar. Een heks heeft haar uit een schilderij
getoverd. In ruil voor haar vrijheid wil de heks de dansschoentjes van de
Sylphide hebben. Maar zodra de Sylphide haar vrijheid heeft, danst ze er
op los en vergeet ze haar belofte aan de heks. De heks is boos en besluit
Sylphide een lesje te leren, want wat je belooft moet je nakomen!
Een nieuwe voorstelling in de reeks bewerkingen van klassiekers voor de
jeugd gebaseerd op La Sylphide door Lonneke van Leth.

Voorlezen in het Drents voor alle groepen
In de meertmaond wordt er deur vrijwilligers van het Huus van de Taol veurelezen op schoelen die dat op pries stelt.
An alle veurgelezenen wordt het tiedschrift Wiesneus uutedield.
De onderwieswebsite www.wiesneus.nl mit verhaalties, gedichies, liedties veur de kiender in de basisschoelleeftied en
achtergrondinformatie veur olders en leerkrachten is ok leuk um te bekieken.

Groep 1/2 Beebot: Ssst! De tijger slaapt
Deze les is een algemene kennismaking met programmeren en spelenderwijs ontdekkend leren. Aan de hand
van het boek Ssst! De tijger slaapt gaan kinderen een verjaardagsfeestje organiseren voor Tijger met ballonnen
en taart. De les duurt ongeveer een uur en wordt gegeven door een educatiemedewerker van de bibliotheek.
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