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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
16-11 en 19-11 Groep 1 t/m 4 vrij
20-11
Surprise avond (groep 1 t/m 4) verplaatst
21-11
Surprise avond
26-11
AC vergadering
27-11
MR vergadering verplaatst naar
05-12
Sint Nicolaas met zijn Pieten op school
07-12
Kwartettoernooi groep 5 t/m 8 ’s middags
20-12
Kerstviering op school
21-12
vrijdag 12.00 uur start kerstvakantie
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Vr 16 november

Onderbouw extra vrij - groep 1 t/m 4 (08:30)

Zo 18 november

Julia van Egmond (5 jaar) - groep 1/2

Di 20 november

Marit Bakker (5 jaar) - groep 1/2
Saskia Balk (9 jaar) - groep 5

Za 24 november

Emma Pierik (7 jaar) - groep 3

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

de scholencross ligt alweer achter ons
De Horizon is als tweede geëindigd!
Gefeliciteerd alle lopers!
Zij zijn maandagmorgen op ons buitenpodium in het zonnetje
Gezet
…………………….. Hebben een oorkonde ontvangen en een lintje
…………………….. Een jaargroepsprijs voor de lopers geboren in 2009 en 2010
staat in het leerplein naast onze trofee ‘tweede prijs 2018’
Het verlanglijstje van Sint
De leerlingen van groep 1 t/m 6 hebben vandaag een lijst gekregen om hun
cadeau te kiezen. Inleveren op maandag of dinsdag 20 november( i.v.m.
onderbouw is vrij op maandag) Niet vergeten in te leveren anders gaat de Piet
zelf iets voor jou kiezen!!! ( in de bijlage ook nog een keer deze brief)

16-11 en 19-11 Groep 1 t/m 4 vrij
Groepen 1 t/ 4 hebben weer een lang weekend vrij.
Nogmaals de overweging hiervan:
Groepen 1 t/m 4 zijn verplicht minimaal 880 uur op jaarbasis te maken,
groep 5 t/m 8 minimaal 1000 uren. Vakanties, studiedagen en extra vrije dagen
moeten uit de reserve-uren komen. De onderbouw maakt in 40 schoolweken
meer dan 920 uur. Hierdoor hebben we meer ruimte om extra vrij te geven. Dit
mag maximaal 7 keer in een vierdaagse schoolweek voorkomen binnen een
schooljaar.
Wij hebben deze reserve-uren ingezet om de werkdruk bij leerkrachten te
verminderen. De groepsleerkrachten onderbouw hebben deels uren om eigen
administratieve werkzaamheden te verrichten. Daarnaast vervangen zij voor de
helft van hun tijd een leerkracht in de bovenbouw. Zo hebben alle leerkrachten
extra tijd voor administratieve werkzaamheden: groepsbesprekingen,
weekplanningen, thema’s uitwerken, tussentoetsen evalueren, - analyseren en
diagnosticeren, en collegiale consultatie uitvoeren.
Zomaar vrijgeven is niet ons streven maar in dit geval vinden wij dat ouders lang
van te voren weten dat de leerlingen vrij zijn en deze maatregel ook ten gunste
komt van niet alleen onze leerling(-en) maar ook van de leerkracht(-en).
Herhaalde oproep ouders c.q. vrijwilligers
Om ons groene plein naast het schoolplein aan te passen volgens ons nieuwe
plan, zullen er wat voorbereidingen moeten plaatsvinden:
- Verwijderen van afgekeurde toestellen
- Verplaatsen van duikelrekken
- Verplaatsen van zand als ondergrond duikelrekken en evt. zandbak.
- Afvoeren van afgekeurde toestellen
- Uitdiepen van sloot rond terrein
Dit willen we graag uitvoeren op zaterdag 17 november vanaf 09.00 uur.
We willen om 12.00 uur klaar zijn! Drie vaders hebben zich al aangemeld!
We hebben in ieder geval wel nog wat zwaarder materiaal nodig en natuurlijk
voldoende ‘mankracht’. ( max. 10 personen is voldoende)
Wie aanwezig kan zijn, kan dit melden via de mail f.lubbers@aves.nl
(ook graag aangeven wat je aan materiaal mee kunt nemen)
I.v.m. de planning c.q. organisatie graag reageren per mail.
Mariska Baars volgt de ‘Beeldcoach’ opleiding
De komende twee jaar volgt zij de opleiding tot beeldcoach binnen Aves. Met
deze opleiding zal zij in de toekomst leerkrachten kunnen begeleiden middels
opnames van filmbeelden in de groep. Deze opnames worden intern gebruikt en
na afloop ook verwijderd. Binnen de AVG (=Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft u als ouder al toestemming gegeven voor interne
opnames van leerling / groep. Alleen staat deze opdracht niet apart genoemd en
willen wij u toch hierover informeren.

Trefwoord

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 2, thema 1

Dromen
Met Trefwoord werken we van 12 nov tot 1 dec. rond het thema
“Dromen”.
Ieder mens heeft dromen gedurende de slaap. In nachtelijke dromen
verwerkt het brein de ervaringen van overdag, soms in nachtmerries.
Ouders troosten dan hun kind en stellen het gerust.
“Het is maar een droom”.
In de bijlage vindt u de ouderbrief.
Schoolfruit
De levering van ons schoolfruit is van Erik Drogenbroek uit Loenen aan de Vecht.
Hij levert door bijna heel Nederland de schoolfruit leveringen. Wij ontvangen drie
soorten fruit op dinsdag en delen dit uit op woensdag, donderdag en vrijdag. Dus
op deze dagen hoeven de leerlingen voor de ochtendpauze niets mee te nemen.
Op de overige twee dagen ( maandag, dinsdag) mogen de leerlingen wel weer
iets mee nemen voor de ochtend pauze. Het liefst natuurlijk ook iets gezond
maar we kunnen ons voorstellen dat dat even wennen is. Twintig weken hebben
we de tijd om te wennen aan gezonde voeding deze drie dagen. Daarna zien we
dan wel weer verder. Meer informatie vindt u op
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
Iris Warmolts geeft muzieklessen
Via Stichting Cultuuronderwijs Noordoostpolder hebben we voor de
dinsdagmiddagen de komende periode tot aan de zomervakantie een
muziekdocente, Iris Warmolts. ( even terzijde dochter van juf Jolanda)
Iris heeft heel veel muzikale talenten en wil deze graag via het cultuurcentrum
overbrengen op de basisschool leerlingen. Zij zal voor ongeveer 15 weken
lesgeven aan de onderbouwgroepen en daarna 15 weken aan de
bovenbouwgroepen.
Voor de ouders en kinderen van groep 6, 7 en 8
Informatieavond Tienercollege: 21 november 2018 19.30-21.00 uur
Locatie: Emelwerda College, de Wilg
Open dag: 15 januari 2019 14.00- 20.00 uur
Wanneer kun je naar het Tienercollege? Als je 10 tot en met 14 jaar bent. Je zit
dan normaal gesproken in groep 7 of 8 van de basisschool. Of in klas 1 of 2 van
het voortgezet onderwijs. Maar bij het Tienercollege werkt het anders. Daar
maken we geen verschil tussen basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Je gaat
vier jaar aan de slag en als je klaar bent, ga je meteen door naar de derde klas
van het voortgezet onderwijs.

Een groot voordeel is dat je nog niet hoeft te kiezen voor een bepaald niveau. Je
hebt meer tijd om te ontdekken wat bij je past en om te wennen aan de andere
manier van leren in het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat je dan met
meer plezier en succes de overstap maakt!
Ben jij een leerling die…
•graag van alles onderzoekt en uitprobeert
•zelf wil meebeslissen over wat je leert en hoe je leert
•je eigen talenten wil ontdekken en gebruiken
•wat meer tijd wil om te wennen aan het voortgezet onderwijs
•je eigen grenzen wil opzoeken
•graag samenwerkt met andere leerlingen
•vol ideeën zit?
•goed zelfstandig kan werken?
•het advies kaderberoeps heeft gekregen, maar nogal theoretisch is ingesteld?
•een uitstroomprofiel van mavo of hoger heeft?
Misschien is het Tienercollege dan echt iets voor jou!
www.tienercollegenop.nl
Van de activiteitencommissie…….
Beste ouders,
Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage lukt het elk jaar om alle activiteiten te
organiseren. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerst, carnaval, het kleuterfeest
en het schoolreisje. U bent gewend hiervoor een factuur te krijgen. Dit jaar doen
we dat anders. Hieronder leest u hier meer over:
We sturen de ouders van de kinderen in groep 1, die halverwege het schooljaar
instromen, een aparte factuur. Voor deze kinderen is maar een deel van de
ouderbijdrage nodig. Dit is afhankelijk van wanneer ze op school zijn gekomen in
het schooljaar.
Voor alle overige leerlingen uit groep 1 t/m 8 willen we vragen de bijdrage van
€ 19 per kind over te maken.
Dit kan op bankrekeningnummer NL66 RABO 0114 2094 80 van de
Activiteitencommissie o.v.v. voornaam, achternaam van uw kind of kinderen.
We vragen jullie dit vóór 1 december 2018 te doen.
Heeft u vragen over dit bericht, mail gerust naar de penningmeester
Liesbeth Balk: robenliesbeth@balk.org.
Met vriendelijke groet namens De Activiteitencommissie,
Liesbeth Balk,
penningmeester AC.

