Ouderbulletin
13-04-2018 nummer 11

U heeft er even op moeten wachten,maar ouderbulletin 11 komt vandaag op vrijdag de 13e april naar u toe! Een stralende
geluksdag volgens ons.
In de afgelopen periode hebben we ons binnen school naast de dagelijkse
leeractiviteiten uit boeken ook bezig gehouden met cultuur-, paas-, sport -en
verkeersactiviteiten. Het is fijn om te zien dat het plein vrijwel elke middag weer
volstroomt met spelende kinderen ,die volop genieten van het heerlijke lenteweer!
We wensen u alvast een fijn weekend.

Nieuws van de directie
De ziekenboeg…..
Naast de nodige griepgevallen bij onze leerlingen en de collega’s, hebben we ook te maken met langdurige afwezigheid wegens
ziekte. Goed om te kunnen melden, dat zowel juf Trijnie, juf Fenny, als ook juf Jara goede vooruitgang laten zien.
Juf Trijnie heeft gelukkig geen fysieke beperkingen meer. Nu is het nog een kwestie van energie
opbouwen. Fijn, dat ze af en toe weer op school is om de contacten aan te kunnen halen.
Op de maandag en de dinsdag is juf Jara weer volledig aan het werk in groep 1/ 2 A. Voor de overige tijd is
zij aanwezig op arbeid therapeutische basis. Vooralsnog neemt juf Linda voor haar waar. Ook bij juf Jara is
een duidelijk stijgende lijn zichtbaar.
Juf Fenny tankt energie en is ook op arbeid therapeutische basis twee dagen per week aan het werk. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit het lesgeven van groepjes leerlingen uit de beide groepen 3. De verwachting is, dat juf Eef tot de zomervakantie
groep 3B les blijft geven in samenwerking met juf Monique.
Alle drie de collega’s wensen we natuurlijk een voorspoedig herstel toe!

Woensdag Baasisdag
Afgelopen woensdag namen alle leerkrachten van Stichting Baasis deel aan een
studiedag met als thema: “Talentontwikkeling”, van nobel streven naar praktijk. De dag
stond in het teken van workshops waarin leerkrachten leerden hoe je talenten bij
kinderen kunt ontdekken en hoe ze kinderen kunnen leren hun talenten te ontwikkelen
en in te zetten.
Leerkrachten werden uitgedaagd om te leren hoe ze kinderen helpen ontdekken welke
talenten ze hebben en hoe die te gebruiken. Hierbij gaat het er niet om hoe slim kinderen zijn, wel hoe ze slim zijn. Ook al
hebben we geen idee hoe de toekomst eruitziet, als de kinderen hun talenten kennen en leren gebruiken biedt ze dat veel meer
kansen in de wereld van morgen.
Een gevarieerd aanbod kwam voorbij in workshops, zoals meervoudige intelligentie in de praktijk, krachtige kind gesprekken,
talentontwikkeling: “dendrieten groeien als kool” en growth mindset en talentontwikkeling.
En nu? Aan de slag in de praktijk!

Actieweek 14 t/m 18 mei.
Geen paniek. Er zal in die week geen stakingsactie zijn van het onderwijs. We hebben het hier over een actieweek ten behoeve
van een goed doel.
Dit goede doel is een weeshuis in Mexico: Casa Hogar in Cuernavaca, ten zuiden van Mexico-stad.
Vanaf dit schooljaar organiseren we een jaarlijkse goede doelen-actie in het kader van Actief Burgerschap.
Vanuit ons protocol goede doelen vinden we het belangrijk dat:
· kinderen ervaren dat activiteiten zonder profijt voor anderen leuk en waardevol kunnen zijn;
· samen met anderen iets (dat niet direct onderwijs gerelateerd is) op school doen dat plezier geeft;
-kinderen ervaren dat je op deze manier sociale contacten kunt verbeteren of leuker maken;
-kinderen t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling een groei doormaken en “volwassen ”worden.
We hebben het genoemde goede doel gekozen, omdat één van onze collega’s connecties heeft met dit weeshuis. Hierdoor zijn
de lijntjes kort en weten we precies waaraan het geld wordt besteed. Daarnaast zal er later in het jaar een terugkoppeling
plaatsvinden van de bestedingen.
Het is de bedoeling dat in die week onze leerlingen geld inzamelen of bij elkaar sprokkelen met het doen
van allerlei klusjes.
De ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld het “Heitje voor een karweitje”. Dit kan zijn het
verzamelen van statiegeldflessen tot diverse (huiselijke) klusjes binnen de familie. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat onze leerlingen de deuren langs gaan. Wel, dat er klusjes worden gedaan voor
familieleden en bekenden.
Verdere informatie kunt u in het ouderbulletin van 26 april lezen.

Terugblikken
Het paasontbijt op donderdag 26 maart was weer een succes! Veel kinderen
(en ouders) hadden op zowel de binnenkant als ook de buitenkant hun best gedaan.
Van velen hoorden we positieve geluiden, maar tegelijkertijd kwamen er ook
berichten binnen, waaruit bleek dat niet iedereen blij was met het, op deze wijze,
georganiseerde ontbijt.
We hebben dit voorgelegd aan de leerlingenraad; zij gaan inventariseren hoe de kinderen uit de diverse groepen hierover
denken. De directie gaat de teamleden en leden van de Oudervereniging polsen. Te zijner tijd berichten we u over de uitkomst!
De twee projecten (muziek en kunst) die we in de groepen 3 t/m 6 hebben gedaan, vielen erg in de smaak
bij de kinderen. Dat u dit plezier terug kunt vinden in de prachtige kunstwerken die ze hebben gemaakt,
staat volgens ons als een paal boven water.
Grote dank gaat ook uit naar de kinderen en de dirigent van het
schoolorkest. Ze speelden fragmenten uit zowel “Peter en de Wolf” als
ook uit “Peer Gynt”.

Theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de groepen 7
Dekinderen uit de groepen 7 deden deze week mee met het theoretisch en praktisch
verkeersexamen in Eelde. Voor het schriftelijk examen slaagden al onze kinderen!
Gespannen koppies verraadden dat ook het fietsgedeelte een serieuze zaak was. De kinderen
moesten een parcours afleggen, terwijl ze door “examinatoren” in de gaten werden gehouden.
Van dit laatste examen weten we de uitslag echter nog niet. Maar ook hier hebben we alle
vertrouwen in de jongens en de meiden. Jurre kon vanwege lichamelijke klachten helaas niet
meedoen. Hij krijgt volgend jaar samen met Noah de mogelijkheid om alsnog zijn fietsexamen
te volbrengen.

Houdt u zich aan de snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal weleens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld
als we met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook
bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.
Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen,
op de weg zijn. Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te
hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7
meter langer wordt! Om mensen te wijzen op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de
landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien heeft u de campagneposters al wel
in school zien hangen. De campagne roept weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te
checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.

Avond Wandelvierdaagse in de maand mei
We attenderen u alvast op het komende evenement. Van 28 t/m 31 mei 2018 kunnen de kinderen weer
deelnemen aan de Avond Wandelvierdaagse in de omgeving van Eelde.
Binnenkort komt er een brief t.a.v. aanmelding naar u toe.
Noteer de data alvast in uw agenda!
Wilt u niet meelopen, dan nodigen we u uit om mee te helpen bij een drinkpost!

Preventietruck van de Politie doet Eelderwolde aan (ingezonden)
Je huis is een plek waar je veilig wilt zijn. Dat ‘veilige gevoel’ wordt echter ruw verstoord als je te maken krijgt met een inbraak.
Het feit dat jouw dierbare spullen overhoop zijn gehaald, is enorm vervelend en kan zelfs een traumatische ervaring zijn.
Inbraakpreventie helpt om dit te voorkomen. Maar hoe maak je jouw huis veilig? En wat kan je zelf verder doen om inbrekers
een voet dwars te zetten en zo inbraken te bemoeilijken of voorkomen?
Eén van de taken van de Politie is het informeren over goede preventieve maatregelen om
inbraken te voorkomen. Daarom heeft de Politie Noord-Nederland een ‘Preventietruck’
beschikbaar, waar mee in de drie noordelijke provincies informatiebijeenkomsten worden
gehouden.
Op vrijdag 20 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseren wij zo’n informatiebijeenkomst met de
Politie ‘preventie-truck’. Deze staat die dag/avond op het parkeerterrein van het
Borchkwartier.

Agenda:
17 april
17-18-19 april
20 april
26 april
27 april t/m 6 mei

MR vergadering
CITO Eindtoets voor de groepen 8
Koningsspelen voor de groepen 6 t/m 8 in Eelde-Paterswolde
Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 5 op OBS Ter Borch
Meivakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op donderdag 26 april 2018

