Nieuwsbrief oktober/november schooljaar 2018-2019
Data:
16 oktober: info Samen weerbaar (SWW)/info avond 6/8
17 oktober: start actie vogelvoer/waxinelichtjes
18 oktober: gr. 6/8 op pad met landschapsbeheer
19 oktober: les brandpreventie hele school
19 oktober: gr. 6/8 techniek metaal Wolfsbos
22-26 oktober: herfstvakantie
1 november: einde vogelvoer/waxinelichtjesactie
2 november: “ dag van de techniek “op het Alfa
7 november: nationaal schoolontbijt
7 november: zakelijke ouderavond van OR, aanvang 19.30uur
14 november: groep 4/5: Voorstelling “Verkleedkoffer” in Tamboer

Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Dinsdagmiddag: 5 februari 2018
Woensdag: 26 juni 2018
Op vrijdag 21 december en 12 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Schoolthema tot de kerstvakantie:
Na de herfstvakantie werkt groep 4-8 aan het thema: Hup Holland Hup (gr.
4/5), Amerika (gr 6/8) en groep 1,2,3 werkt aan het thema Herfst.

Stand van zaken Groen Schoolplein:
“Geduld is een schone zaak”, zo ook in het geval van onze
wens om een groen schoolplein te realiseren.
Voor en tijdens de zomervakantie zijn de aanvragen voor
subsidie bij diverse fondsen en subsidieverstrekkers gedaan.
Tot nu toe hebben we bericht van 3 afwijzingen, maar ook
van 3 toewijzingen gekregen!
Het begin is er.
Mocht u nog een bedrijf weten die ons groene schoolplein wellicht voor een bedrag zou
willen sponseren, graag!!!
Alvast bedankt voor uw meedenken!

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dick Zwiers, en vanaf dit schooljaar geef ik de gymlessen op maandag aan de
kinderen van de Zandloper in combinatie met de Posthoorn uit Pesse. Voorgaande jaren gaf
ik op maandag les in Hoogeveen en Nieuwlande, maar met de intrede van het continurooster
is dit niet meer haalbaar.
Dit schooljaar ben ik 25 jaar werkzaam als vakleerkracht in het basisonderwijs in Hoogeveen
(en omstreken), en deze uitdaging in Stuifzand is een welkome aanvulling op mijn carrière.
Ik woon samen met mijn vrouw en 2 kinderen (6 en 9 jaar) in Hoogeveen, en naast sport is
muziek een hobby van mij.
Ik kijk erg uit naar het werken op de Zandloper, en de eerste weken zijn mij prima bevallen!
Vriendelijke groet,
Meester Dick

Mijn naam is Ruben Drent, ik ben 22 jaar en loop op dit moment stage in
groep 6/8. Ik studeer aan de Pabo van de Hanzehogeschool in Groningen en
zit daar in het tweede jaar. Zelf ben ik woonachtig in Hoogeveen, dus mooi op
fietsafstand van mijn stageschool.
In mijn vrije tijd ben ik lid van Scouting Hoogeveen, waar ik ook leiding geef aan een groep in
de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Dit doe ik inmiddels ruim 6 jaar en dat bevalt mij zeer goed.
Vanuit het leidinggeven heb ik dan ook de keuze gemaakt om aan de Pabo te gaan studeren.
Vanaf november zal ik mijn stage tot begin februari voortzetten in groep 4/5. Ik hoop dat ik
mijzelf in deze stage verder mag ontwikkelen binnen het mooie beroep van leerkracht en dat
ik in februari kan terugkijken op een mooie stage.

Oud papier:
Dinsdagavond 13 novemvber18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Voor 18 september zijn ingedeeld:
Roy Marissen
Mario Rolden
Herman Steenbeek
Richard Driessen
Henry Stuifzand

Eén keer per maand op een woensdag zijn peuters (met hun ouders) welkom op de Zandloper!

Op 17 oktober en 21 november is er weer Peuters Bijeen. Wel graag even
contact opnemen met juf Tessy (tel. School: 269837)

Team OBS de Zandloper

