Nieuwsbrief februari/maart/april schooljaar 2018-2019
Data:
18 t/m 22 februari: voorjaarsvakantie
27 februari: PeutersBijeen 11.15-12.15 uur
5 maart: Knutselkeet
6 maart: Naschoolse activiteit: Kinder Bingo aanvang 13.30 uur
Voor kinderen t/m groep 8! Uitnodiging aan kinderen uitgedeeld!
7 maart: Drents Veurlezen
14 maart: groep 6,8 bezoek aan gevangenismuseum Veenhuizen 8.30-12.30 uur:
Leerlingen ’s middags vrij
15 maart: Nationale Onderwijsstaking: meer informatie hierover volgt nog
18 maart: start werkzaamheden Fase A Groen Schoolplein
19 maart: Oud papier
20 maart: Open Dag Bijeen/Zandloper
20 maart: PeutersBijeen 11.15-12.15 uur
21 maart: groep 6 en 8 naar Bouwmensen in Ruinen. Les techniek: hout
22 maart: Pannenkoeken dag: informatie hierover bekend
27 maart: Audit op de Zandloper
10 april: PeutersBijeen 11.15-12.15 uur
12 april: Koningsspelen
16 en 17 april: Eindtoets groep 8
18 april: Paasactiviteit
19 april t/m 3 mei: april/meivakantie
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Woensdag 15 mei 2019
Woensdag 26 juni 2019
Op vrijdag 21 december en 12 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
.

Schoolthema na de voorjaarsvakantie: Geschiedenis
Na de voorjaarsvakantie werkt groep 1,2,3 aan het thema “Ridders en
Kastelen”, groep 4,5 aan “De Doos op zolder” en groep 6,8 werkt aan het
thema “Oorlog en Vrede”.

Groen Schoolplein:
We gaan van start!
Patrick Muurman van PMGroentotaal, zal de werkzaamheden
voor een groot deel gaan uitvoeren en coördineren.
Daar heeft hij uw hulp bij nodig!
Wat is het plan?
De werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases:
Fase A: hoek zandbak: met o.a. speelheuvel, zandbak, buitenkeuken, groene afscheiding met
de buren
Fase B: hoek voor lokaal kinderopvang, waar o.a. een “ boomhut” is gepland
Fase C: met o.a. speelveldje, amfitheater, moestuin
Langs het hele (blauwe) hek komen beuken , zodat we rondom de school een beukenhaag
krijgen. Verder worden er fruitboompjes en bessenstruiken gepland.
Bomen op het plein die niet meer gezond zij, worden vervangen
Is fase A klaar dan wordt er geëvalueerd en plannen we weer verder.
Wilt u meehelpen met het maken van het groene schoolplein, alle hulp is welkom! Of u nu
meehelpt met het in elkaar zetten van een boomhut, het sjouwen van stenen, het egaliseren
van de vloer, het planten van de beukenhaag of het zorgen voor de catering………………………..
Vele handen maken licht werk!
Vindt u het leuk om te komen helpen, geef dit dan door aan Gerwin Koopman, Sander
Niphuis, Patrick Muurman of het team van de Zandloper.
Planning:
Zaterdag 16 februari: Bomen achter de school en op het plein die vervangen moeten
worden, worden weggehaald door Patrick.
Maandag 18 maar: start fase A
Heeft u aangegeven om te willen helpen, dan wordt er contact met u opgenomen voor de
planning van de werkzaamheden!
Veiligheid:
De plek op het schoolplein waar de werkzaamheden plaatsvinden wordt afgezet met
hekken. Deze afzethekken en een afvalcontainer (geplaatst tussen de schommels en het
elektriciteitshuisje op het plein) zijn door Bork beschikbaar gesteld.
We gaan er met elkaar iets moois van maken voor de kinderen van De Zandloper en
KDV/BSO/Peutergroep De Zandkanjers!

NLDoet!
Ook dit jaar is er weer een aanvraag voor NLDoet! gedaan en gehonoreerd.
NLDoet! staat dit jaar in het kader van het groene schoolplein : maken van een
insectenhotel en een klimwand.
Echter, NLDoet! is op 15 maart en dan is ook de Nationale Onderwijsstaking gepland.
We hebben besloten om NLDoet! op De Zandloper op een andere dag, na de
april/meivakantie te laten plaatsvinden. Zodra we weten wanneer, hoort u dit van ons.
Ook voor NLDoet! geldt: Vele handen maken licht werk
Audit op De Zandloper:
Als school heb je een beeld van de onderwijskwaliteit . Ziet een buitenstaander dat ook zo?
Heeft deze nog adviezen?
Op woensdag 27 maart komen 2 auditoren bij ons op school om een “foto” te maken van
ons onderwijs op die dag. Zij zullen de lessen bezoeken, gesprekken met leerkrachten,
directeur, intern begeleider en leerlingen houden en een documentenanalyse (staat alles
goed beschreven?) uitvoeren.
Van die “foto” van deze dag wordt een verslag gemaakt. Met de uitkomsten/adviezen kan de
school weer verder.Het verslag wordt in de MR besproken.
Niet alleen op De Zandloper wordt een audit uitgevoerd, maar op alle scholen van Bijeen.
Op deze manier hebben alle scholen en het bestuur van Bijeen een objectief beeld van de
onderwijskwaliteit.
Oud papier:
Dinsdagavond 19 maart 18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Voor 19 maart zijn ingedeeld:
Robin van Schie
Menno van Rij
Xander Boere
Arne ter Heide

De volgende zijn op de woensdagen 27 februari, 20 maart en 10 april (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)
Fijne voorjaarsvakantie!
Team OBS de Zandloper

