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Wist u dat het afgelopen dinsdag nationale knuffeldag was?
De dag begon prachtig, een rode ochtenstond zorgde voor een sfeer verhogend effect.
We vragen ons echter wel af of er wellicht op die dag teveel
geknuffeld is, in alle groepen hebben we nu “last” van
grieperige kinderen!
Voor u ligt een nieuw ouderbulletin, we wensen u alvast een fijn weekend en veel
leesplezier!

Nieuws van de directie
In deze week hebben de teamleden en de leden van de medezeggenschapsraad zich over een profielschets voor een
nieuwe directeur gebogen. Hun adviezen, aanbevelingen zijn doorgespeeld naar het bovenschools bestuur.
Binnenkort zal er een advertentie worden uitgezet. We houden u op de hoogte!

Een verkeersveilige omgeving en gezond verstand
Tijdens het halen en brengen zijn er veel kinderen en ouders op het plein.
We hebben de afspraak dat er niet wordt gefietst op het plein? Skateborden, rolschaatsen en
steppen zijn eveneens op het schoolplein(en in de pauzes) niet toegestaan.
Wilt u om 12.00 uur en 15.00 uur buiten op de kinderen wachten? Enerzijds willen we de kinderen
die naar de naschoolse opvang gaan ongehinderd hun gang laten gaan, anderzijds komen er op dit
tijdstip veel kinderen in de gang onderaan de grote trap bijeen.
De weg van en naar school
Veel kinderen gaan lopend, op de step of op de fiets naar school. Iets dat we heel erg waarderen! Zij zijn echter
kwetsbaar en verdienen onze aandacht op weg naar en van school.
Gezien de toegenomen verkeersdrukte en het feit dat het ’s morgens nog lang donker is, vragen
we u om rekening te houden met onze kinderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje!
WIlt u het gebruik van verlichting blijven stimuleren? Ook op de step moet je zichtbaar zijn!
Op de kiss en ride strook is het ‘s morgens tussen 8.00-9.00 uur niet toegestaan om uw auto te
parkeren. Een kus, een knuffel en uitzwaaien zijn toegestaan!
Parkeerplaatsen gezocht!
De laatste tijd merken we dat er weer veel auto’s op de stoep ter hoogte het grote plein worden geparkeerd! Wij
vragen u nogmaals om een ander plekje te zoeken.
Denkt u er ook aan dat het voet/fiets pad langs het hek van de kinderopvang geen parkeerplaats
voor auto’s is? Onze kinderen rijden en fietsen hierlangs om van en naar school te gaan. Regelmatig
parkeren ouders hun auto op de stoep voor de doorgang, zodat er voor de kinderen die naar huis
willen een gevaarlijke situatie omdat zij dan op de rijstrook moeten.

Op het Cultuurmenu
Op 15 en 16 januari hebben de kinderen uit de groepen 3 en
4 naar een voorstelling van het theatergezelschap Het
Houten Huis gekeken.

“Wolk in de klas” was gezien de
reacties van kinderen en ook
ouders, begeleiders een groot
succes. Hieronder een sfeerimpressie!

De Grote Olympische Spelshow voor de groepen 7 en 8
Op dinsdag 3 februari gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 met de bus naar een voorstelling in de
Kimme in Zuidlaren.
De Grote Olympische Spelshow is een humoristische, flitsende
dansvoorstelling waarin vier stoere dansers tegen elkaar strijden om de
felbegeerde Olympische medaille. In de flitsend gemonteerde spelshow
passeren dance battles en vragen over belangrijke momenten uit de
Olympische sportgeschiedenis de revue.
De leerlingen fungeren als de welbekende hulplijn voor het panel. De feiten en weetjes vliegen je om de oren!
Spelshow host Bart Rijnink (bekend van het Klokhuis en Mees Kees) presenteert dit alles met een dosis humor en
een knipoog. De Grote Olympische Spelshow stimuleert jongeren om gezonder te eten en meer te bewegen. Een
gezonde leefstijl is heel belangrijk, ook op jonge leeftijd!
Hoe ziet de toekomst eruit? De Indigogroep denkt mee.
Elke gemeente in Nederland is verplicht een omgevingsvisie te maken. In de visie komen vragen
aan bod die te maken hebben met onze fysieke leefomgeving.
Dat zijn vragen als: Hoe gaan we om met duurzaamheid?
Welke ruimte krijgt bedrijvigheid?
Hoe gaan we de komende jaren om met thema’s als sport, spel, zorg,
cultuur en gezondheid?
Om ook de kinderen in de gemeente Tynaarlo te laten meedenken over de
omgevingsvisie, nodigde de gemeente Tynaarlo alle basisscholen uit mee te doen aan een schilder- en
tekenwedstrijd.
Elke basisschool kon een schilderij of tekening maken waarin werd verbeeld hoe het dorp er in de toekomst,
bijvoorbeeld in 2050, uit zou moeten komen te zien. Wat is typisch Tynaarlo?
De kinderen uit de Indigogroep hebben samen met juf Jikke een schilderij ingezonden.
Helaas hebben ze niet gewonnen, maar het schilderij was ontzettend mooi geworden en
het was leuk om te zien hoe de kinderen over de toekomst van Eelderwolde dachten.
Mocht u benieuwd zijn naar de schilderijen, dan is het mogelijk deze te bekijken tijdens
een van de inloopbijeenkomsten die de gemeente Tynaarlo in februari organiseert. De
data en locaties van deze bijeenkomsten zijn:
1 februari tussen 13.00 en 17.00 uur in de Herberg van Hilbrantsz (Eelde)
8 februari tussen 13.00 en 17.00 uur in het Brinkhotel (Zuidlaren)
29 februari tussen 13.00 en 17.00 uur in Onder de Linden (Vries)

Leesactiviteiten in de Bibliotheek Eelde
De komende weken worden kinderen uitgenodigd om naar de bieb in Eelde-Paterswolde te komen.
Kinderboekenschrijfster Hellen Bootsman leest voor, er is een poppentheater, een BoekStartuurtje en de Biebfabriek
gaat van start! In de bijlage kunt u nadere informatie vinden!
Op school starten we weer met de schoolmonitoring, alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
vullen een vragenlijst op hun notebook in. Aspecten als leesplezier, leesbeleving en hoe vaak
lees je een boek, leest de meester of juf vaak voor, is er voldoende variatie aan boeken in de
schoolbieb komen hierin naar voren. Nadien worden de resultaten met de medewerkers van
de Drentse Bibliotheek Centrale besproken. De adviezen, aanbevelingen worden vervolgens
door de leerkrachten opgepakt.

Agenda:
27 januari
28 januari
30 en 31 januari
3 februari
10-14 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
24-28 februari
6 maart

Margedag voor de groepen 1-8
Voorstelling Wolk in de klas voor groep 4B
Landelijke Onderwijsstaking, de school is gesloten
De groepen 7 en 8 gaan naar de voorstelling
Oudergesprekken
Valentijnsdag en margedag voor de groepen 1- 8
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Rapport mee

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 14 februari 2020!

