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Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Maandag 13
februari

Open avonden voortgezet
onderwijs

8

Ouders en
leerlingen
van groep 8

Dinsdag 14 en
donderdag 16
februari

Rapportbesprekingen

1-8

Ouders van
leerlingen

20 t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Groep

Opmerking

10 februari 2017
Inhoud
Belangrijke Data
Wisseling Intern
Begeleider
Ziektevervanging

Maart 2017

Datum

Activiteit

Woensdag 1 maart

MR Cluster

Dinsdag 7 maart

Oud papier

19.30 uur

Schoolontwikkeling
Unicefloop
Danswedstrijd
Sportkennismakingscursussen
JOGG-weetjes deel 2

Klassenpagina groep 6

Wisseling Intern Begeleider
Stien Nagengast zal medio maart niet langer onze Intern Begeleider zijn.
Stien zal de scholen in de buitendorpen onder haar hoede nemen.
Lammie Oost zal Stien opvolgen en zal vanaf maart 2017 de
zorgstructuur binnen onze school bewaken en aansturen. Lammie is nu
Intern Begeleider bij obs De Goudvink en obs Villa Kakelbont. Daarvoor
was ze ook Intern Begeleider bij obs Apollo.
Deze wisseling heeft te maken met een herschikking van de Intern
Begeleiders binnen de scholen van Bijeen.
Stien heeft vele jaren bij ons haar steentje bijgedragen aan de zorg voor
de kinderen en ondersteuning van leerkrachten bij het maken van de
groepsoverzichten en groepsplannen.
Tevens biedt zij waar nodig ouders ondersteuning bij het aanvragen en
regelen van extra zorg voor de kinderen.
Wij zijn Stien zeer erkentelijk voor haar inzet binnen onze school!
Wanneer en hoe Stien afscheid neemt van onze school wordt later
bekend gemaakt!
Albert Wilkens

Ziektevervanging
De vervanging van leerkrachten bij ziekte of afwezigheid wegens
bijvoorbeeld studie, is op dit moment in het onderwijs een groot
knelpunt. Er zijn eenvoudigweg onvoldoende vervangers beschikbaar.
Ook onze school heeft daarmee te maken.
In voorkomende gevallen kunnen we niet anders dan de kinderen vrij
geven en daarbij doen we dan dus ook een beroep op de
ouders/verzorgers (flexibele opvang). De kinderen verdelen over de
andere groepen vinden wij een mindere keuze, omdat je dan in
meerdere groepen enige onrust kunt krijgen. Indien er thuis echt geen
opvang mogelijk is, dan vangen wij de kinderen natuurlijk op en komen
ze wel in een andere groep.
De afgelopen week hebben we helaas twee groepen een dag (of
meerdere) vrij moeten geven. Dit is op zich allemaal goed verlopen. U,
de ouders/verzorgers van de kinderen, hebben daar goed aan
meegewerkt door te zorgen voor opvang thuis. We willen u daarvoor
ook bedanken!
We kunnen helaas niet toezeggen dat het niet meer zal gebeuren, maar
hopelijk is deze griepgolf van korte duur.
Albert Wilkens

Schoolontwikkeling
Binnen onze school zijn we aan de slag met een aantal mooie
ontwikkelingen. Eén daar van is:
Personalisering van het onderwijs; inzet van tablets binnen de
school
Een aantal leerkrachten onderzoekt de mogelijkheden van de
inzet van tablets tijdens de lessen. Dit kan op vele verschillende
manieren. Wij willen dit doen om een aantal redenen:
 Het leren persoonlijker maken, waardoor we nog beter
kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen
 Extra oefening voor de kinderen, waardoor we betere
resultaten weten te behalen.
 Extra motivatie voor de kinderen; meer plezier in het
leren
De bedoeling is dat we m.i.v. het nieuwe schooljaar in één of
meerdere groepen starten.

Ouderraadslid gezocht
De ouderraad is op zoek naar één nieuw lid. Wilt u de ouderraad
komen versterken? Dan kunt u zich aanmelden bij juf Marga.

Unicefloop
Eind januari hebben de kinderen een folder
over de Unicefloop 2017 gekregen.
Op internet is een promotiefilmpje te vinden van ongeveer 4 minuten dat vorig
jaar in Hoogeveen is opgenomen met Unicef ambassadeur Klaas van Kruistum.
https://www.youtube.com/watch?v=RqkpxJebc9E&feature=youtu.be
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op 9
april?
Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, klik op onderstaande link:
www.cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop
De inschrijving sluit zo gauw de deelnemerslimiet behaald is en uiterlijk op 9
maart. Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de Unicefloop op
9 april a.s. zodat er veel geld opgehaald wordt voor de bestrijding van
Kinderarbeid.
Want Unicef wil dat alle kinderen de kans krijgen om naar school te gaan, te
leren en te spelen.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,
Namens het Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.,
Alida Jansen

Danswedstrijd
De voorronde van de danswedstrijd was super spannend. Alle kinderen
waren behoorlijk zenuwachtig, maar iedereen van groep 5 is door naar
de finale!!! Deze is op maandag 6 maart 2017.

Sportkennismakingscursussen
Vanaf maandag 27 februari kunnen de kinderen weer mee doen aan:

Sportkennismakingscursussen
voor de kinderen van groep 3 t/m 8
Ook dit jaar worden er weer sportkennismakingscursussen
georganiseerd door Sportief Hoogeveen in samenwerking met
verschillende sportverenigingen. De cursussen zijn bedoeld om een
bepaalde sport ‘uit te proberen’ en zo te ontdekken of dit een sport is
die je leuk vindt om vaker te beoefenen. Er is een ruim aanbod
variërend van streetdance, tafeltennis, taekwondo, acrogymnastiek,
korfbal en nog veel meer.
Aanmelden
Op de website www.actiefjonghoogeveen.nl kunnen de kinderen zich
vanaf nu aanmelden. Deze website is vanaf nu dé verzamelplaats voor
alle naschoolse activiteiten op het gebied van sport, maar ook op het
gebied van cultuur, natuur en creativiteit in Hoogeveen. Het hele jaar
door tref je hier alle naschoolse activiteiten aan in de gemeente
Hoogeveen. De kosten voor elke cursus zijn zo laag mogelijk gehouden,
zodat dit geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen. De
cursussen starten direct na de voorjaarsvakantie. Veel plezier bij het
uitzoeken van een cursus!
Met vriendelijke groet,
Leoni Pleiter
sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
0528-291163 | 06-55470123
l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
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JOGG weetjes
Sinds 2014 is de gemeente Hoogeveen een JOGG gemeente. JOGG is
een landelijke beweging en staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht.
Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde
omgeving. Iedere maand schrijft JOGG Hoogeveen vijf weetjes voor de
nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Water drinken
Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguit
een week zonder water. Als een mens niet genoeg water opneemt,
droogt hij uit.
Groente eten
Groente eten, dat mag de hele dag! Een dag biedt, naast het avondeten,
voldoende eetmomenten waarop kinderen van alle leeftijden groente
kunnen eten. Denk aan de schoolpauzes, de lunch, de snackmomenten,
bij thuiskomst uit school of na het sporten. Zet je tanden in groente dus!
Ontbijt
Niet elk kind is dol op ontbijten. Als je kind ’s ochtends niet zoveel trek
heeft in een boterham kun je proberen of iets anders er wel ingaat,
zoals pap of yoghurt met muesli. Eventueel verschuif je een deel van het
ontbijt naar het eerste eetmoment tussendoor.
Gratis bewegen
Bij het traplopen gebruik je 50 procent van de maximale kracht in je
knieën en liefst 85 procent van de power die je met je enkels bij een
uiterste inspanning kunt ontwikkelen.
Fietsstimulering
Wist u dat er in Nederland tussen 08:00-09:00 uur en 14:00-16:00 uur
het meest gefietst wordt? En dat jongens en meisjes in Nederland
tussen de 12 en 16 jaar het meest op de fiets zitten?
Meer informatie over gezonde voeding en bewegen kunt u vinden op
www.voedingscentrum.nl.

Klassenpagina groep 6
Helaas is er deze week door ziekte geen klassenpagina. Deze schuiven
we door naar de volgende nieuwsbrief.
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