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Maandbrief 3
Schooljaar 2017 – 2018

Datum:

16 november 2017

Activiteit:

Bijzonderheden:

18 november

Intocht Sinterklaas.

22 november

VIP ochtend.

24 november

Gr. 1-2 vrij.

23 november

Verlichtingscontrole gr 7-8.

27 november

De Oude Wolden gr 5-6.

27 t/m 29 november

Contacturen vrijblijvend gr. 1 t/m 8.

5 december

Sinterklaas.

8 december

Bezoek bibliotheek gr 5 -6.

14 december
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15 december

Gr. 1-2 vrij.
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VIP (Vrije Inloop Peuters)
Woensdag 22 november organiseren we ons eerste VIP (Vrije Inloop voor Peuters)
van 11.00-12.00 uur. Peuters en hun ouders/begeleiders zijn welkom om met de
kleuters te komen spelen.
Sinterklaas is in aantocht
Op school ontvingen we het bericht met een
trailer om te laten zien aan de kinderen. Dit als
vooruitblik op de aankomst van de
Goedheiligman in Blijham komende zaterdag.
Een spannende film... als alles maar goed komt
tijdens de intocht!
Sinterklaas komt 5 december een bezoek
brengen aan onze school. We zijn zeer
verheugd, dat hij op deze speciale dag tijd vindt
ons te komen bezoeken. We gaan een
continurooster draaien van 8.30-14.00 uur. De
kinderen nemen die dag zelf een lunchpakket
mee. De groepen 1-4 zullen een spelletjescircuit gaan volgen, met als onderdeel een
bezoek aan Sinterklaas. De groepen 5-8 volgen hun eigen programma en dat zal
voornamelijk in het teken staan van cadeaus en surprises.
We zijn drukdoende, er een geweldig feest van te maken. We houden u op de
hoogte.
Groet van de Sintcommissie
Jeugdcultuur
27 November gaat de gemeente het officiële startsein van Jeugdcultuur voor de
nieuw te vormen gemeente geven. Groep 5 en 6 zijn gevraagd om bij de opening
aanwezig te zijn. Ze gaan daarvoor naar Bellingwolde naar het museum De Oude
Wolden. Na de opening hebben de kinderen tijd om een speurtocht door het museum
te maken waarbij ze een puzzel moeten oplossen.
Schoolfruit
De levering van het schoolfruit is deze
week begonnen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen fruit. Er zijn voldoende
ouders om ’s ochtends de schalen en
dienbladen klaar te maken. De eerste
week van levering zit er bijna op.
Levering geschiedt tot en met week
16 (april 2018). De kinderen hebben
ondertussen al een folder mee naar huis gekregen met informatie. Ook op school
wordt er soms in de lessen op aangesloten.
We vragen u als ouder/verzorger om op de dagen dat er geen fruit is kinderen zelf
een gezonde pauzehap mee naar school te geven. Op de andere dagen hoeven ze
alleen maar drinken mee te nemen.
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B Fit
Dit thema sluit geweldig aan bij het
vorige. Vorige vrijdag hebben we de
start op school gehad. De opening
met muziek en wat dansjes was erg
leuk. Op Westerwolde Actueel vindt
u dan ook prachtige foto’s van de
opening. Aan het eind van de
opening kregen alle kinderen een
bidon die nu nog op school staat. Het jaarprogramma voor B Fit, dat twee jaar duurt,
moet nog gemaakt worden maar in de loop van de schooljaren zullen er regelmatig
activiteiten op het programma staan die met B Fit te maken hebben. Ook in de lessen
zal het terug komen en dan gaat het natuurlijk over voeding en bewegen en alles wat
daar mee te maken heeft. Ook u als ouder zult bij het project betrokken worden o.a.
d.m.v. een ouderavond. Zoals ik al meldde, het programma moet nog gemaakt
worden maar we hebben het al gehad over schaatsen voor de groepen 6 t/m 8 in
Kardinge in de maand december. U hoort er dus nog meer over.
Weerbaarheidstraining
De groepen 7 en 8 krijgen dit jaar 3 lessen weerbaarheidstraining. In deze lessen
wordt ingegaan op het omgaan met elkaar en ook op normen en waarden. Daarnaast
is er een praktische les waarin kinderen
gaan boksen. Vrijdag a.s. gaan we aan
de slag met de theorie. We hopen dat
Ralph een goede bijdrage kan leveren
aan het omgaan met elkaar en de sfeer
in de groep.
De eerste les is dus vrijdag 17
november. De beide andere lessen zijn
op 12 januari en 13 april.
Vredesonderwijs
Sinds 10 jaar verzorgt Bert van Vondel uit Scheemda op veel scholen binnen en
buiten de provincie Groningen gastlessen Vredesonderwijs. Al ruim 40 jaar houdt hij
zich actief bezig met oorlog en vrede, met de achtergronden, de oorzaken en
gevolgen. Van Vondel is breed georiënteerd, van eeuwen voor de Westerse
jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag met een specialisatie in WO I. Dit
alles probeert hij te bezien vanuit de Vrijdenkersgedachte wat kort gezegd
samengevat inhoudt: alles mogen denken zonder het te hoeven zijn. Van
linksradicaal tot rechtsextreem, van ultra-nationaal tot fundamentalisme. In de
afgelopen jaren heeft hij veel en actief onderzoek verricht naar o.a. radicalisatie op
internet, ʻlinks'- en rechts-radicalisme, de meerlagige, complexe werking en invloed
van beeldvorming en propaganda.
Vrijdagmorgen 8 december komt Bert van Vondel een hele ochtend bij ons op school
om een les te verzorgen over dit onderwerp. Bert weet kinderen goed te boeien met
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zijn verhalen en heeft vaak veel materiaal bij zich om er een boeiende les van te
maken. Dat zal hem deze keer zeker ook wel weer lukken.
Website
Onze nieuwe website vordert. Misschien
is hij vandaag al wel online. Er moet nog
een en ander aan gebeuren maar alle
informatie die voor u van belang is staat
er op. Er volgen hier en daar nog wat
aanvullingen en er zal nog meer
informatie op verschijnen maar wij zijn
ervan overtuigd dat de nieuwe website
een grote verbetering is. Informatie is
beter en sneller te vinden. Ook is hij weer volledig up to date. Wilt u op de website
kijken? U kunt hem vinden op www.obs-dewiekslag.nl .
Groepsapp
Alle groepen hebben nu hun eigen
groepsapp. Als het goed is zijn alle
ouders die toestemming hebben
gegeven in de app geplaatst. Via de
app hopen we de lijnen naar ouders
nog korter te maken en berichtjes die
snel even gemeld moeten worden aan
u toe te doen komen. Ook zaken als
vervoer e.d. kunnen via de app
geregeld worden. De app is dus puur bedoeld voor het doorgeven van school
gerelateerde zaken niet voor persoonlijke kwesties. Mochten er vragen zijn dan kunt
u bij de groepsouder, maar ook bij de groepsleerkracht terecht.
Gordijnen
Na de verbouwing missen we gordijnen in de personeelskamer. SOOOG heeft ons
toestemming gegeven gordijnen te bestellen. Voor 5 december zullen ze aanwezig
zijn. De ruimte zal dan weer wat gezelliger worden en ook zullen ze voor bepaalde
festiviteiten binnen de school handig zijn.
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Gelden
De school probeert op allerlei manieren aan
extra financiën te komen. Afgelopen maand
hebben we mee gedaan aan de
Kinderboekenweek actie van de Bruna. Deze
actie leverde €25,25 op waar we toch weer
een boek van kunnen aanschaffen.
De Jantje Beton actie waar groepen 5 en 6
aan hebben mee gedaan leverde meer op.
Dankzij de inzet van de kinderen hebben we
ongeveer € 800,-- verdiend. Het definitieve
bedrag zullen we in de volgende maandbrief
melden. Dit geld is bestemd voor de aanschaf van buiten- en pleinmaterialen.
MediaMasters
De groepen 7 en 8 gaan volgende week aan de slag met MediaMasters.
MediaMasters is een spel waarbij kinderen iedere dag aan de slag gaan met social
media. Het is een spel waarbij ze tot nadenken worden gebracht en worden gewezen
op de mogelijkheden maar ook op de
gevaren van zaken die via computer,
internet en de telefoon op ons af komen. Er
wordt veel aandacht besteed aan hoe we
veilig met dit soort zaken om kunnen gaan
maar ook aan hoe we pesten e.d. via dit
soort media kunnen voorkomen.
De MediaMasters Game is een gratis
interactieve game die scholen een kans
biedt om op een toegankelijke en uitdagende
manier met media in de klas aan de slag te
gaan. De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24
november 2017)
Gedragsregels/afspraken
De regel van de afgelopen maand is in de groepen vertaald naar: We zorgen goed voor alle
spullen en ruimen alles netjes op.
Ook de komende maand staat er natuurlijk weer een uitspraak centraal. In alle groepen
zullen we het hebben over: Als je boos bent moet je alleen aan jezelf denken. In de groepen
praten we hier over en we zullen ook deze afspraak vertalen naar een voor de kinderen
logische afspraak.
Uitnodigingen, feestje
Hoe leuk is het, wanneer je uitgenodigd wordt voor een kinderfeestje?
Hoe spijtig is het wanneer jij het bent, die geen uitnodiging ontvangt voor dat feestje…
We vragen daarom aan u, de uitnodigingskaartjes buiten school aan desbetreffende
kinderen te geven. Het is natuurlijk ook al een feestje, de kaartjes in de (deur)brievenbus te
stoppen. Voor uw kind leuk om te doen en voor de ontvanger geweldig ‘post’ te ontvangen. is
het, wanneer je uitgenodigd wordt voor een kinderfeestje?

Hoe spijtig is het wanneer jij het bent, die geen uitnodiging ontvangt voor dat feestje?
We vragen daarom aan u, of u de uitnodigingskaartjes buiten school aan desbetreffende kinderen geeft. Het is natuurlijk ook al een feestje, de kaartjes
in de (deur)brievenbus te stoppen. Voor uw kind leuk om te doen en voor de ontvanger geweldig ‘post’ te ontvangen.
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Nieuws van de Ouderraad
Het doet ons goed te horen dat de kinderen zo blij zijn met de presentjes die ze
mochten ontvangen voor de verkoop van de bolchrysanten. Het team zal erop
toezien dat de spullen door alle klassen gebruikt worden en ook dat het spelmateriaal
dat in gebruik is wordt aangepast aan de seizoenen. Zo hopen we samen dat
iedereen er lang plezier van mag hebben.
Het zal u in deze tijd van het jaar niet verbazen dat we bezig zijn met de
voorbereidingen voor de Sint viering. Ook dit jaar komt de goedheiligman onze
school bezoeken. Er is een commissie die zich toelegt op de voorbereidingen. Hierin
zit zowel een afvaardiging van het team als van de ouderraad. Er ligt al een mooi
draaiboek klaar. Vol verwachting klopt ons hart om er met elkaar een mooie feestdag
van te maken.
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