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Worstenactie
Vandaag krijgen de leerlingen de worsten van de worstenactie mee naar huis. De
leerlingen bezorgen de worsten bij de mensen die ze hebben besteld. Allemaal bedankt
voor jullie inzet voor school!
Vrije dagen…
Vanmiddag hebben we geen school. Morgenmiddag zijn alle leerlingen om 12.00 uur
vrij. Ze hebben daarna twee weken Kerstvakantie. Maandag 6 januari starten we weer!
Debos
Dinsdag 7 januari ontvangt het team uitleg over de bieb op school. Het doel van de bieb
op school is, kinderen weer enthousiast krijgen over lezen. Kinderboeken zijn hartstikke
leuk! Dat willen we onze leerlingen graag allemaal laten ervaren!
Cito toetsen
Vanaf week 3 worden de middentoetsen van cito afgenomen in de groepen 3 t/m 8.
Wij gebruiken het cito als leerlingvolgsysteem. Als basisschool zijn we verplicht onze
leerling te volgen met een volgsysteem. De resultaten van de toetsen geven een
duidelijk beeld van de ontwikkeling van het kind. Tevens kunnen we zien voor welke
onderwijsdoelen extra aandacht nodig is. Met de citotoetsen wordt gekeken of de
aangeboden stof vanuit de methoden is eigen gemaakt door de leerlingen.
Logopedie
Iedere maandag zit Nanda Hofman van Logopedisch Centrum Emmen in onze school en
geeft zij logopedie aan leerlingen. Om logopedie te krijgen heeft een leerling een
verwijzing van de huisarts nodig.
De screeningslogopedist of de leerkracht kan aangeven dat logopedie gewenst is voor
een leerling. U als ouder bepaalt of uw kind logopedie krijgt. Wij als school faciliteren de
mogelijkheid om dit onder schooltijd te volgen.
Luizencontrole
Vrijdag 10 januari is er luizencontrole.
AVG
Andrea Sueters van OPO Borger-Odoorn sluit donderdag 9 januari aan bij het
teamoverleg om verdere informatie te geven over de privacy wetgeving.
Loopclinics
Vrijdag 10 en 17 januari worden er loopclinics gegeven aan alle leerlingen. Groep 1/2 en
7/8 op 10 januari en groep 3/4 en 5/6 op 17 januari.
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Cool 2B Fit
Vanaf week 3 start er een nieuwe ronde Cool 2B Fit. Leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen hebben bericht ontvangen vsan de combi coaches. Cool 2B Fit is een
mooi programma waarbij volop aandacht wordt besteed aan voeding en bewegen.
Bezoek GGD assistent
Donderdag 16 januari komt mevr. H. van Getsen op school voor de leerlingen van gr 2.
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januari 2020.

Ateliers
De eerste ateliers hebben plaatsgevonden en het was een groot succes! Vrijdag 17
januari krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de volgende ronde ateliers. Verschillende
technieken en materialen worden gebruikt en ingezet. Kinderen ervaren wat ze goed
kunnen, leuk vinden en ze leren veel nieuwe ‘handige’dingen. Dankzij de inzet van
ouders en vrijwilligers kunnen we dit doen! Fantastisch! Dank jullie wel!
Kerstviering
Vanavond is de kerstviering vanaf 17.00 uur en eten leerlingen op school. Ook u kunt op
school komen eten, vanaf 17.00 uur. Er is o.a. erwtensoep. Na het kerstdiner zingen de
leerlingen voor ouders, opa’s, oma’s, familie en bekenden. We wensen iedereen enorm
veel plezier vanavond!

Wij wensen u allemaal fijne Kerstdagen en
een goed en gezond 2020!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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