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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
18-02 t/m 22-02 Voorjaarsvakantie
26-02
10 min. Gesprekken
27-02
10 min. Gesprekken
28-02
Rapport mee naar huis
01-03
Carnaval op school !
16-03
NL doet! Wij doen mee! U ook?
18-03
AC- vergadering
21-03
MR- vergadering
20-03
Open Dag 09.00-12.00 uur
24-03
Gezinsviering groep 1/2
30-03
Zomertijd
Wie zijn er jarig ?
De komende twee en een halve week zijn jarig:
Wo 13 februari

Alexander Dekker (8 jaar) - groep 4

Di 19 februari

Lisa Baas (6 jaar) - groep 1/2

Do 21 februari

Kirsten de Waal (7 jaar) - groep 3

Ma 25 februari

Romy Kiburg (7 jaar) - groep 3
Lars Vos (9 jaar) - groep 5

Wo 27 februari

Jun Kai Chen (7 jaar) - groep 1/2
Jolijn van Niel (12 jaar) - groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
……………. Woensdag 13-02 is er een studiedag voor directeuren en intern
begeleiders Aves. Dus juf Mariska en meester Fred zijn er woensdag
ook!
……………. Thema is: Anders leren - formatief handelen en evalueren.
……………. Hiervoor lezen we het boek : ‘Cijfers geven werkt niet’.
( auteur Dylan William)
……………. In onze toets cultuur is de uitslag steeds meer bepalend.
……………. Formatief handelen en evalueren geeft leerkrachten meer inzicht in
feedback geven en minder nadruk op het cijfer geven.
……………. Het boek : ‘Cijfers geven werkt niet’. (auteur Dylan William) geeft
mooie handreikingen in deze.
……………. Het wordt een inspirerende dag met vele sprekers.
……………. Directeur Fred compenseert deze dag met donderdag aanstaande en juf
Mariska compenseert deze uren op verschillende dagen .
……………. Hij wenst iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie toe.

Musical Vliegende Speeldoos
22 februari in de voorjaarsvakantie komt de Vliegende Speeldoos naar
Emmeloord.
Samen met de kinderen studeren zij een musical in. De kinderen zijn écht
onderdeel van de musical. Dit keer de musical over Jona. In de bijlage vindt u
een flyer.
Hopelijk tot ziens namens de VBC commissie,
Irene van der Kooij vakantiebijbelclubemmeloord@gmail.com
Van de Activiteitencommissie (AC)……..
Tijdens de 10- minuten gesprekken liggen er vragenlijsten van de AC. In overleg
met team en MR willen wij graag weten hoe ouders denken over de
betrokkenheid van ouders bij verschillende activiteiten en mogelijke tips kunnen
geven. De inventarisatielijst is ook al bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Natuurlijk
mag de lijst ook anoniem ingevuld worden. Wij rekenen erop dat alle ouders
deze lijst invullen.
10-minuten gesprekken: dinsdag 26-02 en woensdag 27-02
In de bijlage treft u deze week het rooster van de 10- minuten gesprekken aan.
Dit jaar zijn ze meteen na de voorjaarsvakantie. Het rooster staat ook op onze
website.
Carnaval vrijdag 1 maart 2019
Op deze dag vieren we weer, volgens onze traditie, ons carnavalsfeest. Kinderen
mogen verkleed naar school komen. Vanaf 10.45 uur verwachten we weer Prins
Carnaval en de Raad van Elf en de jeugdraad bij ons op school. Eerst bij de
kleuters in het lokaal en daarna in ’t Gebouwtje vanaf 11.15 uur tot 12.00 uur
voor de groepen 3 t/m 8. Ouders zijn hierbij welkom!
’s Middags houden we weer het Mens-erger-je-niet toernooi in de groepen 5 t/m
8 in lokaal groep 7 en 8. ( schuifwand is dan open ) Het wordt vast en zeker
weer een mooi feestelijk gebeuren.
Trefwoord ouderbrief: Spreken, jaargang 24, aflevering 3, thema 1
In de bijlage treft u de ouderbrief aan. Maar na de Carnaval zullen we ook
gaan werken tot aan de Pasen gaan werken met het project ‘Vastenactie’:
Schoon water verandert alles. ( zie volgende paragraaf)
Staking 15 maart 2019

In de bijlage treft u de brief aan van Aves hoe omgegaan wordt met de
mogelijke staking op vrijdag 15 maart. Op schoolniveau hoort u z.s.m.
hoe de organisatie dan bij ons zal verlopen.

………..Schoon water verandert alles…….
De Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor
veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen
toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in
de schijnwerpers.
Een waterput voor Baboursaye, Niger
Goed waterbeheer in Kivu, Congo
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone
Dit schooljaar willen we daar graag ons steentje hieraan bijdragen. We zullen
verschillende thema’s in de groepen uitwerken en leerlingen zullen zelf actief zijn
binnen de groep of hele school om hun bijdrage te leveren voor deze actie.
Gedurende de vastentijd zullen we u nog nader informeren over onze
activiteiten.
Groei groep 1/2 naar 30 leerlingen
Na de voorjaarsvakantie groeit de kleutergroep naar 30 leerlingen. Hierdoor zijn
wij binnen het team gestart met het zoeken naar oplossingen binnen onze
organisatie. In het verleden verdeelden we de oudste kleuters over groep 1/2 en
2/3. Door het huidige leerlingaantal in groep 4 ( 9 leerlingen) zijn we van
mening dat er een geheel andere indeling moet komen voor de onderbouw,
groep 1 t/m 4. Samenwerken in heterogene groep (combinatiegroep),
uitgestelde aandacht binnen heterogene groep, leren van elkaar (jongste en
oudste leerling), nieuwe leergroepen en nieuwe werkvormen zien wij als kansen
en mogelijkheden voor ons onderwijs. In het nieuwe schooljaar zullen we
sowieso met meer heterogene groepen moeten werken. In de komende periode
kunnen leerlingen van de onderbouw daar alvast aan wennen en is het voor de
leerkrachten een mooie uitdaging om kansen en mogelijkheden te verkennen.
Hoe de verdeling van deze leerlingen in de verschillende onderbouwgroepen gaat
plaatsvinden is een hele klus en we zijn hier nog volop mee bezig. Na de
voorjaarsvakantie zullen we hierop terug komen. Om zo goed mogelijk deze
andere organisatie te kunnen voorbereiden, plannen en organiseren, starten we
vanaf 18 maart met de nieuwe groepen. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad is hierover geïnformeerd. Indien er vragen zijn kunt u
bij de groepsleerkracht of directeur terecht.

