Nieuwsbrief april/mei schooljaar 2017-2018
Data:
10 april: kledinginzameling Simavi (kleding kan vanaf 6 april op school worden
ingeleverd)
10 april: Buitenlesdag
10 april: groep 3,4 voorstelling in Bibliotheek Hoogeveen: Smakelijke Sprookjes
12 april: voorleesontbijt groep 1 t/m 8
13 april: praktijk verkeersexamen groep 7,8: Fietsen moeten in orde zijn!
10 en 17 april: naschoolse activiteit Graffiti
15 april: Unicefloop: Succes allemaal!
17 april: ontdekpad Boerderij (zie Klasbord)
17 april: informatie-avond BSO/KDV Bij de Meiden
Week 17: Eindtoets groep 8
20 april: Koningsspelen (inclusief ontbijt)
27 april t/m 4 mei: meivakantie
10 en 11 mei: vrije dagen: Hemelvaartsdag en vrije vrijdag
15 mei: Oud Papier
21 en 22 mei: vrij (Tweede Pinksterdag en dinsdag vrij)
29 mei: sportdag groep 7,8
30 mei: sportdag groep 5
1 juni: Groep 7,8 voorstelling in Tamboer: Stormkracht
6 jun: Schoolfotograaf
8 juni: Techniek groep 7,8 op RSG Wolfsbos: Schilderen
12 t/m 15 juni: Avond4daagse
27,28,29 juni: Schoolkamp groep 7,8
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomst team:
Woensdag: 4 juli
Op vrijdag 20 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Schoolthema tot de meivakantie: Boerderij
Na de meivakantie gaan werken we aan het thema “Aarde, Water, Vuur en Lucht”

“Vandaag werken aan het onderwijs van morgen”
125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen buigen zich dit jaar over de vraag
wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor 9
leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/
wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens &
Maatschappij. Met de opbrengst van dit traject zullen kerndoelen en eindtermen worden
geactualiseerd.
Juf Tessy is geselecteerd als leerkracht om mee te denken in het ontwikkelteam Mens en
Maatschappij en De Zandloper is geselecteerd als ontwikkelschool Mens en
Maatschappij.
Dit houdt voor dit schooljaar in dat juf Tessy op de vrijdag uitgeroosterd is en zal worden
vervangen door juf Dena. Juf Dena doet haar LIO-stage in groep 1,2,3 en studeert binnenkort
af. Zij mag zelfstandig de groep draaien. Door juf Dena de dagen dat juf Tessy afwezig is
zoveel mogelijk te laten invullen, houden we de continuïteit voor de kinderen.
Wanneer juf Dena bij haar opleiding aanwezig moet zijn dan zal meester Tim (bij de kinderen
bekend) juf Tessy vervangen.
Als ontwikkelschool hebben we de rol om feedback te geven op dat wat een ontwikkelteam
ontwikkelt heeft. Juf Kim heeft hier een coördinerende rol in. Zij krijgt hiervoor uitbreiding
van uren of wordt op een woensdagmorgen vervangen door juf Paulien.
Voort wat, hoort wat! Als school mogen wij een beroep doen op het begeleidingsteam als
wij vragen hebben over onze eigen schoolontwikkeling. Men wil daar in meedenken.
En dat komt weer ten goede aan ons onderwijs en dus aan de leerlingen van de Zandloper!
Wilt u meer weten over Curriculum.nu?
Kijk dan op de website: www.curriculum.nu
Een sportieve dag!

Samen met ‘t Kienholt de 3e prijs bij het
Voetbaltoernooi in Ruinen!
Een mooie 4e plek bij het Knothockeytoernooi!
Met nieuwe sporttenues!

Informatieavond BSO/KDV De Zandkanjers (Bij de Meiden):
Lokaal ingericht, GGD rapport ontvangen en nu de laatste stap: LRK
nummer van gemeente.
Op dinsdag 17 april houden Kelly en Martien van Kinderopvang Bij de Meiden een
informatieavond. Ouders die hun kind hebben aangemeld hebben hierover al bericht
ontvangen.
Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom!
De avond begint om 19.30 uur.
We gaan in ieder geval van start met BSO!

Naschoolse activiteiten in April:

Graffiti:
Het lijkt zo makkelijk……..
Een leuke eerste workshop van meester Nathan van Scala.
En al mooie resultaten!

Bezoek boerderij met boerenlunch:
Wanneer: Woensdag 25 april
Voor wie: Kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Hoe laat: 12.15uur tot 15.15 uur
Locatie:

Melkveebedrijf Koopman-Blokzijl

Wat gaan we doen: Lekker eten tussen de kalfjes, rondleiding en speurtocht over de
boerderij.
Kosten: € 1.50
*Vertrekken gezamenlijk vanaf school
Uw kind heeft vandaag het inschrijvingsformulier ontvangen.
Graag voor 18 april inleveren!
Oproep:
Wie kan er helpen, begeleiden van de kinderen?

Het groene schoolplein:
Een update:
Het ontwerp van het groene schoolplein is (op een kleine aanpassingen na) klaar!
De wensen van kinderen en ouders zijn door de werkgroep verzameld en verwerkt in een
vlekkenplan. Dit plan is door firma Donker uitgewerkt in een definitief ontwerp.
De volgende stap is nu het aanvragen van subsidies en het opstellen van een overzicht van
werkzaamheden die door firma Donker, ouders en leerlingen gedaan kunnen worden.
In de personeelskamer hangt een papieren versie van het ontwerp voor een ieder die daar
geïnteresseerd in is!
Het wordt een prachtig groen
schoolplein!

Denkt u nog even om?
Het betalen van het schoolreisjesgeld!

De volgende zijn op de woensdagen 18 april en 16 mei (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)

Team OBS de Zandloper

