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Voorlichtingsavond Dollard College en
Ubbo Emmius op de Wiekslag
De voorlichtingsavond (groep 8 lln./ouders) m.b.t.
het Voortgezet Onderwijs wordt bij ons op de
Wiekslag gehouden op maandagavond 22 januari
2018, vanaf 19.30 uur.
Beide scholen zullen hier uitleg geven over hun
onderwijsinhoud en mogelijkheden. Tevens zal er
gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
Ook de ouders van De Loopplank zijn bij ons
uitgenodigd.
Voor groep 8 lln. zijn de volgende infomomenten te
bezoeken:
Dollard College Bellingwolde:
Sneak preview 22 en 25 jan. Workshops voor lln.
Ubbo Emmius open dag op 25 jan. 13.30-16.00 uur en
‘s avonds voor ouders van 18.30 tot 21.00 uur.
Voor de groep 8 lln. is het verstandig om de
verschillende sites van de VO scholen goed te volgen.
Hierop zijn de meest recente gegevens te vinden.

Kinderpostzegels.
Ook dit jaar hebben de
leerlingen zich weer
ingezet voor stichting
Kinderpostzegels. Hierbij hebben ze een bedrag
binnengebracht van € 2263,22.Voor dit mooie bedrag
hebben wij als school een certificaat mogen
ontvangen.

Fietskeuring.
Het keuren van de fietsverlichting is geweest, waarbij
alle fietsen aan een nauwkeurige inspectie zijn
onderworpen. Niet alle fietsen voldeden aan de
gestelde eisen.
Het werd dan
ook benadrukt
dat in deze
donkere dagen het verstandig is om aandacht te
besteden aan dit fenomeen.

Stage met juf Paula
Juf Paula heeft tijdens haar stage een lessenserie
gegeven met als onderwerp: de tweede wereldoorlog.
Hierbij kwamen allerlei aspecten aan de orde die door
de kinderen zijn verwerkt in lessen en opdrachten.
Als afsluiting hiervan zijn we met elkaar naar de
begraafplaats geweest om te kijken bij het
oorlogsgraf. Hierbij stond het verhaal centraal van de
bemanning van het vliegtuig dat is neergeschoten en
vervolgens tegen de kerktoren van Blijham is
aangevlogen.

Begrijpend lezen
Extra aandacht voor het begrijpend lezen waaronder
"nieuwsbegrip” is nog steeds een aandachtspunt en
we streven er dan ook naar om dit zowel thuis als op
school voldoende aandacht te geven.

Wybelsum
Vorig schooljaar zijn onze groepen 7 en 8 naar
Wybelsum geweest om daar de school te bezoeken
waar meester Gerrit al langer contact mee had. Dit
jaar zullen de kinderen van Wybelsum ons gaan
bezoeken . De planning is in volle gang en ook
hierover zullen we u tijdig informeren. De brieven uit
Wybelsum zijn al weer binnen. We hebben hun een
kerstgroet gestuurd en zo houden we de
briefwisseling in stand…leuk!!

Sinterklaas
Op 5 dec. bracht de goedheilig man weer een bezoek
aan onze school en hebben we
een gezellige ochtend gehad met
onze surprises. Er waren echte
kunstwerken bij en iedereen had
enorm zijn best gedaan.

SO(ciaal) EM(otionele)
(O)ntwikkeling
Kortweg SOEMO:
Graag willen we u informeren over het volgende:
In het kader van sociaal- emotionele ontwikkeling
willen we in onze groep 7/8 ruimte maken om een goed
groepsgevoel verder te optimaliseren.
We besteden in elke groep uiteraard aandacht aan het
belang van - je goed voelen binnen de groep-. Samen
met alle leerlingen gaan we regelmatig op zoek naar

wat we nodig hebben om je “goed” te voelen op school
en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.
We zullen in de groep bespreken, dat het hebben van
een veilige en prettige groep een van de voorwaarden
is om te kunnen leren.
Ons doel hierbij is, het bevorderen van een positieve
sfeer door de leerlingen bij eventuele problemen te
betrekken.
Verder
stimuleren wij,
daar waar nodig,
dat
leerlingen
elkaar steunen.
Bij alles wat we
doen, kijken we vooruit en we beschuldigen elkaar
niet! Een positieve en opbouwende grondhouding
zorgt voor de beste resultaten op de lange termijn.
Dit betekent dat een consultatieteam (twee personen
vanuit de GGD) een aantal keren op onze school
aanwezig zal zijn. De komende weken zullen zij, in
overleg met de leerkracht, de volgende acties
ondernemen:
 observeren in de klas.
 gesprekken met (een aantal) leerlingen voeren.
 vervolgplannen maken.
Wij gaan de komende weken hieraan een extra impuls
geven. We houden u uiteraard op de hoogte. Mocht u
vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van
deze brief, laat u het dan gerust weten.
Met vriendelijke groet,
Het consultatieteam en de leerkrachten van groep 7/8

