Nieuwsbrief oktober/november schooljaar 2017-2018
Data:
11 okt: 14.00 uur: Naschoolse activiteit Halloween (groep 1 t/m 8)
12 okt: groep 1,2,3 op bezoek bij Bibliotheek Hoogeveen
23 t/m 27 okt: Herfstvakantie
Tussen herfst- en kerstvakantie: “Kijkje in de klas” (uitnodiging volgt)
31 okt: Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt)
1, 8 en 15 nov: 13.00 uur: naschoolse activiteit Fotografie (gr. 5 t/m 8)
2 nov: Kriebelbrigade (luizencontrole)
8 nov: Nationaal Schoolontbijt
8 nov: Voorlichting over VO voor ouders groep 8 (uitnodiging volgt)
Vanaf 15 nov. op de woensdag t/m vrijdag: schoolfruit!
14 nov: Oud papier
24 nov: Techniek groep 7,8 op Wolfsbos
28 nov. en 12 dec: Naschoolse activiteit: Ieder kind een kunstenaar (gr. 1 t/m 8)
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Woensdag:
14 februari
4 juli
Op vrijdag 22 december en 20 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Kinderboekenweek 2017:
Het was een gezellige start van de Kinderboekenweek.
Samen een broodje bakken op het plein.
Daarna lekker voorgelezen worden door je vader, moeder, opa of
oma en met elkaar het lied van de Kinderboekenweek “Gruwelijk
Eng” dansen en zingen.
Deze week staat in groep 1,2,3 het boek over De Gruffalo centraal en in groep
4 t/m 8 is dat De Griezels.
En natuurlijk wordt er niet alleen tijdens de Kinderboekenweek maar gedurende het hele
schooljaar allerlei soorten boeken en tijdschriften (voor)gelezen! Want, lezen is leuk!
Even voorstellen:
Hallo allemaal. Ik ben Nick Zwiep, woonachtig in Hoogeveen en 26 jaar oud. Ik volg de
opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Stenden Hogeschool te Meppel. Dit schooljaar loop ik
hier, op OBS de Zandloper, stage. De eerst komende tijd zult u mij vooral tegenkomen op
woensdag t/m vrijdag. Later zal dit ook op maandag en dinsdag zijn. Mocht u verdere vragen
hebben, stel ze gerust. Tot ziens!
Groeten Nick.

Afwezigheid juf Cindy:
Het kan voorkomen dat juf Cindy een dagdeel (ochtend of middag) niet op school aanwezig
is. Dit zal op de donderdag of vrijdag zijn. Zij is dan werkzaam voor Bijeen in de functie van
coach van startende leerkrachten.
Groep 4 t/m 8 wordt op die momenten begeleid door Juf Paulien, meester Nick en meester
Jan.
Schoolthema na de herfstvakantie:
Na de herfstvakantie werkt groep 1,2,3 over Sint Maarten, Sinterklaas en
Kerst en is het thema van groep 4 t/m 8 Multimedia.

Naschoolse activiteiten:
Dit schooljaar gaan we een aantal activiteiten organiseren voor alle kinderen t/m groep 8
van obs de Zandloper en uit Stuifzand én omgeving.
Morgen gaat de eerste activiteit van start: Halloween
Ongeveer 15 kinderen hebben zich hiervoor opgegeven.
De activiteiten van november/december zijn:
Fotografie:
Groep 5 t/m 8:
Op woensdag 1,8 en 15 november 13.00-14.30 uur.
Op deze 3 woensdagen kunnen kinderen, die zich voor deze activiteit opgeven,
overblijven!
Ieder kind een kunstenaar :
Groep 1 t/m 8
Op 28 november en 12 december 15.00-16.30 uur
Meer informatie en opgaveformulier in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Plusklas Buitendorpen:
Op de scholen van Bijeen streven we ernaar om onderwijs aan te bieden dat recht doet aan
de verschillen tussen de leerlingen, gedifferentieerd onderwijs.
Wij zoeken voortdurend naar de beste mogelijkheden voor elke individuele leerling.
Zo ook naar de beste ontwikkeling van de (meer)begaafde leerlingen, die het onderwijs in
hun groep met gemak aankunnen, maar extra uitdagingen en prikkels nodig hebben om hun
talenten verder te ontwikkelen.
Voor die kinderen starten we in ons cluster Buitendorpen (Posthoorn, Tiendeveen,
Zandloper, Oostenbrink, Vogelvlucht en Driesprong) een Plusklas.

Ieder woensdagochtend krijgen deze leerlingen (groep 6 t/m 8) les van een leerkracht die
extra kennis heeft over de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van deze groep.
De toelating wordt bepaald door de intern begeleider en de leerkracht (meer) begaafdheid.
Zij baseren hun besluit op:
 een ingevuld Sidi-3 protocol;
 de gegevens uit het leerlingvolgsysteem
 de bevindingen van de groepsleerkracht

Uiteraard vindt er een gesprek met de ouders en het kind plaats .
Zakelijke ouderavond 31 oktober:
Het thema van het tweede gedeelte van deze avond is “Een Groen Schoolplein”.
Het schoolplein van de Zandloper bestaat uit stenen, zand en een paar speeltoestellen. En
dat in een groen dorp!
Wij willen graag een schoolplein waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, leren, in een groene
omgeving.
De heer Kees Siderius van IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) heeft ervaring met
het “groener maken” van schoolpleinen.
Hij wil ons daarbij helpen.
Op 31 oktober komt hij vertellen over zijn ervaringen en laat hij voorbeelden zien.
En daarna gaan we aan de slag: plan maken, subsidie aanvragen, taken verdelen en doen!
Dat kunnen we niet alleen! Daar hebben we uw hulp bij nodig! We hopen dat we op uw hulp kunnen
rekenen, zodat we er samen, ouders, kinderen en team, een mooi, groen schoolplein van te maken.

Oud papier:
Dinsdagavond 14 november 18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Ingedeeld zijn:
Roy Marissen
Eljan de Graaf
Mario Rolden
Herman steenbeek
Jelle Walsma
Zoals bekend kunnen we met de opbrengsten heel veel doen voor de kinderen!

De volgende zijn op woensdag 18 oktober en 15 november (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)
Team OBS de Zandloper

