nieuwsbrief 4
Donderdag 14 oktober 2021

___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik gebruik vriendelijke woorden.
Middenbouw:
Ik kan positief communiceren en bouw mee aan een prettige
groep.
bovenbouw:
Met positief communiceren zorg ik voor een prettige groep.

Bijbelrooster
25 t/m 29 oktober: Slim
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer
nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.
Bijbelverhalen: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).
1 t/m 5 november: Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit
halen wat erin zit en krijgen wat het leven je geeft.
Bijbelverhalen: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Studiemiddag en studiedag
De kinderen leren veel op school, maar de leerkrachten leren ook nog regelmatig iets bij! Op
donderdagmiddag 28 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij, omdat het team dan een bijscholing
krijgt. En op dinsdag 2 november zijn de kinderen de hele dag vrij. Dan hebben de leerkrachten een cursus
over Close Reading; een manier van begrijpend leesonderwijs, waarbij kinderen teksten nog beter leren
begrijpen.

Contactouders
We zijn blij dat we voor iedere groep contactouders hebben gevonden:
Groep 1a/2a
Janet Elzen en Henriette Eefting
Groep 1b/2b
Annemiek van der Veen en Josine Kok
Groep 3
Mariska Marissen en Rebekka Habtab
Groep 4
Sophia Boes en Hanna de Lange
Groep 5
Diana van der Weide en Erik Dekens
Groep 6a
Carine Bruining en Hilda Muskee
Groep 6b
Miranda Zantingh en Kimberly Kunst
Groep 7
Carin Gremmer en Miranda Jongman
Groep 8
José Banus, Jolien Alting en Olga Duinkerken

Nieuwe gezichten
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er gelukkig weer meer mogelijk. We kunnen weer nieuwe stagiaires
verwelkomen. Daarnaast krijgen we ook nieuwe collega’s. Hieronder stellen zij zich even voor.

Even voorstellen 1
Ik ben Wynette Wubs. Ik ben 18 jaar. In mijn vrije tijd speel ik volleybal
in Onstwedde. Ik spreek af met vrienden en werk ik bij de Aldi in
Vlagtwedde. Ik doe de opleiding Pabo aan het NHL Stenden in
Groningen. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 3. Daar heb ik
enorm veel zin in! Ik kijk er enorm naar uit om veel lessen te geven aan
deze onwijs leuke groep. Verder hoop ik op een leuke en leerzame
stage op jullie school.
Groetjes Wynette Wubs

Even voorstellen 2
Ik zal me even voorstellen: ik ben Heijco de Vries, ben 18 jaar en woon in
Mussel. Ik volg nu het eerste jaar van de Pabo tot leraar basisonderwijs. Dit doe
ik aan NHL Stenden college in Emmen. Ik heb vorig jaar mijn Havo afgerond en
heb voor de Pabo gekozen, omdat ik het heel erg leuk vind om met kinderen te
werken. Ik speel dan ook graag met alle (kleine) kinderen binnen mijn
omgeving. Ik hou heel erg van gezelligheid en leuke dingen doen samen met
vrienden en familie. Vanaf oktober 2021 zal ik elke donderdag te vinden zijn in
groep 6A, waar juf Therese mij zal coachen. Ik hoop op een mooie en leerzame
tijd bij groep 6 en Therese.
Groetjes, Heijco de Vries.

Even voorstellen 3
Hallo allemaal,
Mijn naam is Hielke Toxopeus en ik loop het komende jaar stage op de
Maarsborg. In het eerste half jaar loop ik bij groep 6B stage. Ik ben 20
jaar oud en been een eerstejaars AOLB-student. Ik houd van voetballen,
varen en ik heb een hond die Bikkel heet. De afgelopen weken heb ik al
een aantal dagen stage gelopen en ik vind het ontzettend leuk op deze
school. Groeten, Meester Hielke.

Even voorstellen 4
Hallo,
Mijn naam is René Schonewille. Ik ben getrouwd met Antoinette en
samen hebben we vier kinderen. Ik ben geboren en opgegroeid in
Hoogeveen. In 2009 ben ik verhuisd naar Almere waar ik aan de slag
ging als leerkracht in het onderwijs, voornamelijk in de bovenbouw.
In de zomer van 2019 zijn we als gezin verhuisd naar Emmen. We
wilden graag meer rust en ruimte. We hebben een grote tuin waarin ik
graag eetbare dingen wil laten groeien. Dat is iets waar ik heel blij van
word. Daarnaast hou ik ervan om te klussen in en om het huis. Ook
hou ik van voetbal kijken en barbecueën.
Ik kijk uit naar een leuk schooljaar samen.
Met vriendelijke groet, René Schonewille

Fietsenkeuring
Vorige week kwamen medewerkers van Veilig Verkeer Nederland om
de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 te keuren. Bijna iedereen
had de fiets mee en van de 84 fietsen was er één fiets nog niet
helemaal goed. We zijn blij dat heel veel kinderen al op een veilige fiets
fietsen. Voor de kinderen die de fiets niet mee hadden, is het belangrijk
om toch nog even goed te kijken naar de fiets. Vooral in deze tijd van
het jaar is het belangrijk om goede verlichting te hebben, om zichtbaar
te zijn in het verkeer. Via de volgende link is een duidelijke checklist te
vinden. Van harte aanbevolen!
https://www.verkeersouders.nl/sites/default/files/201806/Handleiding%20fietscontrolekaart.pdf

Tussenstand actie My Book Buddy
Vanmorgen hebben alle kinderen van de school op het plein het resultaat van de actie voor het goede doel
gehoord en gezien.
Het opgehaalde bedrag voor kinderbibliotheken in Afrika is tot nu toe: ruim 700

euro!!

De kinderen hebben heel wat geld ‘bij elkaar gelezen’. Heel erg goed gedaan!
Voor de kinderen die het geld nog niet hebben ingeleverd: morgen moeten de laatste bedragen ingeleverd
worden.

Picto-bus groep 6a en 6b
Op woensdag 27 oktober komt er een escape-room-bus voor groep 6a en 6b. Het
thema ‘Mediawijsheid’ staat hierin centraal. Kinderen moet met behulp van digitale
middelen en programmeren een aantal vraagstukken oplossen. De kinderen worden
niet opgesloten, maar moeten wel - door goed samenwerken - de code kraken.

agenda
18 – 22 oktober
27 oktober
28 oktober
2 november
5 november

Herfstvakantie
Pictobus groep 6a en 6b
Studiemiddag, kinderen om
12.00 uur vrij.
Studiedag, kinderen
hele dag vrij.
Groep 5 excursie
veenkoloniaal museum.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 3 november.

