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Trefwoord
De komende week is het onderwerp: Contact
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de
ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van
een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene
(Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
PBS
Op ons Kindcentrum werken we met
gedragsverwachtingen. Voor lang niet alle
kinderen is het vanzelfsprekend wat er van
hen verwacht wordt. Daarom bespreken we
dit in de groepen en wordt goed gedrag
aangeleerd.
Elke veertien dagen staat er een
gedragsverwachting centraal. Deze keer zijn
er weer twee regels: een voor de kleuters en
een voor de rest van de kinderen.
Hiernaast kunt u de regels lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind
ernaar!
CONOD + COG Drenthe = CKC Drenthe
Afgelopen week hebben alle personeelsleden van de scholen en de
kindervang genoten van een feestelijke bijeenkomst in De Bonte Wever
in Assen. Daar hebben we voor alle kinderen een cadeautje
meegekregen.
Alle kinderen kregen een opblaasbal van CKC Drenthe. In de bal zit een
opblaasbaar poppetje wat verwijst naar het poppetje in het logo van
CKC Drenthe en wat ook terugkomt in de logo's van alle kindcentra.
Tip voor het opblazen: begin met de grote bal en daarna het poppetje
(via het aparte ventieltje). Het poppetje is vrij kwetsbaar, blaas hem (of haar) dus niet te
hard op. Veel plezier met de bal!
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Op donderdag 15 en dinsdag 20 februari zijn er de 10minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Groep 6b heeft
de 10-minutengesprekken op donderdag 15 en vrijdag 16
februari. Groep 8 kiest een eigen moment. Op vrijdag 9
februari kunt u aan het eind van de ochtend u hiervoor
inschrijven via het ouderportaal.

Citotoetsen groep 2
De komende veertien dagen staan weer in het teken van
de citotoetsen. Met deze onafhankelijk toetsen meten we
de vooruitgang van alle leerlingen binnen de vakgebieden
taal/spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen.
Al langere tijd stonden deze toetsen voor onze kleuters ter
discussie. Enerzijds meet het ook voor deze kinderen de
vooruitgang binnen de vakken op voorbereidend gebied,
anderzijds ontwikkelen kleuters zich met sprongen en een
score onder de ontwikkelingslijn zegt niets over een
eventueel later niveau. Daarnaast leefde de discussie of
dergelijke klassikale toetsen wel gewenst zijn voor
kinderen op deze jonge leeftijd.......Met ingang van dit
schooljaar zullen we geen citovolgtoetsen meer afnemen bij onze kleuters. Natuurlijk
blijven we wel de kinderen volgen in hun ontwikkeling en gebruiken we verschillende
kleutersignaleringslijsten. Tijdens de contactavonden wordt de ontwikkeling van uw kind
met u besproken.
Staking 14 februari
Woensdag 14 februari start het noorden van het land met een estafettestaking in het
basisonderwijs.
Van veel ouders krijgen we de vraag: gaan jullie ook staken?
We begrijpen dat het niet voor iedereen meevalt om weer opvang voor de kinderen te
organiseren. Toch vinden we het belangrijk dat de regering wat gaat doen aan de
werkdruk en het lerarentekort binnen het basisonderwijs.
U kunt nu een maand van te voren opvang voor uw kind organiseren maar als er niets
verandert in het onderwijs moet u in de (zeer nabije) toekomst rekening houden met
meerdere onverwachte dagen per jaar waarop de kinderen naar huis moeten worden
gestuurd omdat er geen leerkracht beschikbaar is.
We begrijpen dat deze stakingsdag heel vervelend kan zijn voor u als ouders. Vooral ook
omdat we de dag ervoor een studiedag hebben en de leerlingen ook vrij zijn.
Op dit moment zijn we volop aan het nadenken of en hoe we u hierin tegemoet kunnen
komen. Of dat lukt, is nog maar de vraag. U doet er goed aan om alvast rekening te
houden met weer een stakingsdag!
Cool Moves Volleybaltoernooi voor het basisonderwijs
Vorige week woensdag hebben 2 meisjesteams en een jongensteam van groep
7/8 meegedaan aan het volleybaltoernooi voor het basisonderwijs. Het 1e meisjesteam
is als 2e van het toernooi geëindigd. Het 2e meisjesteam heeft helaas de finalepoule niet
bereikt. Het jongensteam is als 4e van het toernooi geëindigd. Goed gedaan sporters!
Komende woensdag spelen 2 meisjesteams van de groepen 5/6, wederom in de sporthal
Olympus te Assen. Veel succes meiden!
Alle coaches en begeleiders, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage.

Ouderportaal
Binnen het ouderportaal (onze beveiligde online schoolomgeving) kunt u bij de gegevens
van uw kind uw privégegevens invoeren. Dat is handig voor andere ouders want bij evt.
speelafspraken heeft u telefoon- en mailgegevens bij de hand. U kunt dit zelf instellen:
klikt u ‘groep’ aan dan deelt u deze gegevens met alle ouders van de groep waar uw kind
in zit. Klikt u ‘school’ aan, dan deelt u deze gegevens met alle ouders van ons
Kindcentrum. Wilt u dit niet? Dan klikt u de optie ‘niet delen’ aan. U hoeft niet bang te
zijn dat wij op school uw gegevens niet hebben. Deze beheren we in ons
leerlingvolgsysteem en niet via ouderportaal.
Kerstkaartenactie Ouderenfonds
Ook wij hebben meegedaan aan de kerstkaartenactie van het
Ouderenfonds. Onderstaand bericht willen wij graag met u delen.
Beste leraren en leerlingen,
Eind vorig jaar vroegen wij jullie om mee te doen aan de
kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. Wat geweldig
dat jullie hebben meegedaan en zulke prachtige kaarten hebben
geschreven! Mede dankzij jullie inzet hebben we afgelopen kerstdagen 225.000 eenzame
ouderen blij kunnen maken met een handgeschreven kaart. Een ongekend aantal! En het
leuke is, van een aantal ouderen hebben we ook een reactie teruggekregen:
“Mijn hart wordt helemaal warm van deze kaart.”
“Wat een prachtige kaart en zo netjes geschreven ook.”
“Je hebt dit oudje van 96 heel gelukkig gemaakt.”
“Dat ik zo’n mooie kaart verdien van iemand die ik
helemaal niet ken.”
Heel veel dank voor jullie deelname en graag tot volgend
jaar!
Plaatsing op verzoek

