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Agenda januari
18 – 29

: De Cito-M toetsen die gepland stonden voor deze periode worden verplaatst
naar maart.

Agenda februari
8

: Einde lockdown basisscholen?

9
10 – 17
12
22 – 26

: Studiemiddag komt te vervallen!
: Adviesgesprekken gr. 8 uitstroom Voortgezet Onderwijs
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Vakantie

Agenda maart
1 -5
8 -19

: Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
: Afname Cito Midden toetsen gr. 1 t/m 8

Thuisonderwijs
De derde week met thuiswerken en 'online zijn' met juf of meester zit er bijna op. Het is hard
werken voor iedereen! Vooral omdat alles anders is. Maakt u zich geen zorgen over
'achterstanden'. Het komt uiteindelijk echt weer goed. Het woord 'achterstanden' komt nu
vaak in het nieuws, maar bedenk dat kinderen die opgroeien in corona-tijd nu ook andere
dingen leren, vaak zonder dat we er erg in hebben….
U en uw kind zijn niet de enige die in deze situatie zitten. We doen allemaal (ouders,
leerkrachten en de leerlingen zélf) ons uiterste best om het lesprogramma zo goed mogelijk
door te laten lopen. En ja.... dat zal de ene dag beter lukken dan de andere dag. Dat mag! Ook
als uw kind op school is, heeft het goede en minder goede dagen.
De huidige situatie vraagt wat van onze flexibiliteit, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid,
maar wij als team zijn ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Wat we heel belangrijk
vinden is dat er contact is én blijft met elkaar! Daarmee bedoelen we de gouden driehoek van
leerlingen-leerkrachten-ouders. We doen het SAMEN!
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Laten we blijven denken in mogelijkheden en samen deze klus klaren!

Ontwikkelingen vernieuwing schoolplein
Bij verschillende pleininrichters zijn ontwerpen en offertes aangevraagd. Een gedeelte van het
plein zal vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld de valtegels onder de klimrekken.
Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om het voetbalveldje op een andere manier af te
schermen van het plein, zodat de bal niet steeds het veld uitgeschopt wordt. Voor de
voetballers fijner en voor de overige kinderen prettiger die een ander spel spelen op plein.
Ook kijken we of een nieuw toestel voor de midden- en bovenbouw haalbaar is binnen het
budget. Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld is,
zullen we een deel van de ‘subsidieregeling
ondersteuningsprogramma voor leerachterstanden’
besteden aan een buitenprogramma ‘Bewegend Leren’.
Alle leerlingen hebben daar dan profijt van. Onze
doelstelling is om de renovatie en vernieuwing medio
mei te kunnen realiseren.

Opbrengst oud-papier-lopen
De opbrengst van de maand december 2020 was: € 564,80.
Met dank aan iedereen voor de inzet bij het verzamelen van het oud-papier in Finsterwolde.

Kunstproject voorjaar 2021
In 2014 hebben we met alle kinderen een prachtig kunstproject gerealiseerd. Het thema was
destijds “Laat je zien”; een proces met een mooi eindproduct van vogelkastjes aan de
buitenmuur van de school. Helaas zijn deze door weer en wind, maar ook door vandalisme
dusdanig beschadigd dat we besloten hebben om ze het afgelopen schooljaar te verwijderen.
Dit voorjaar staat een nieuw kunstproject gepland met het thema “Zicht op Land en Zee”
(omgeving, geschiedenis en landschap in één beeld). Het wordt een kunstproject voor en
door alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 met blijvend resultaat. Het kunstwerk komt op
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dezelfde plek te hangen als waar de vogelkastjes hingen. Twee kunstenaars werken mee aan
het project. Zij begeleiden de leerlingen en leerkrachten. Het kunstproject stond gepland voor
begin februari, maar vanwege de corona-maatregelen wordt het uitgesteld naar een iets later
moment dit schooljaar.

Gymles vrijdag
Op vrijdag kregen de kinderen gymles van vakdocent meester Maxim. Zoals eerder
gecommuniceerd heeft hij een andere baan aangenomen. Na de lockdown zal juf Lianne
Haaijer op vrijdag (tot de zomervakantie) de gymlessen verzorgen voor groep 3 t/m 8 .

Engels
Vanaf volgend schooljaar starten we met de nieuwe methode Engels ‘Join in’. Het is een
methode waarbij kinderen van groep 1 t/m groep 8 écht meedoen. Ja, u leest het goed! Vanaf
groep 1 gaan we spelenderwijs starten met de Engelse taal. Denk aan het zingen van liedjes,
kleuren benoemen, enz.
De kinderen komen bij deze methode letterlijk in beweging en zijn daardoor meer betrokken
bij het leerproces. Het is een dynamische vorm van onderwijs en vooral gericht op de
communicatie. Dit maakt het leren leuker en effectiever!
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