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Januari 2019
07-01
10-01
11-01
12-01
14-01
17-01
22-01
24-01
31-01
25-01/26-01
Februari 2019
01-02
01-02
05-02
09-02
11-02/12-02
18 t/m 22-02
25-02
25-02
26-02

AGENDA
Nieuwjaarskoffie/thee op school, 8.30-9.00 uur
Intro Leesvirus.nl voor groep 5-6
Luizencontrole
Oud papier
MR-OT vergadering, Oosterveldschool 20.00 uur
GMR-vergadering
Scholing lkr. OT Visie (Tweemonds) 16.00-20.00 uur
“Bang mannetje” gr.1-2 >11.00-12.00 u speellokaal OO
Voorstelling gr. 1-2 “Bang mannetje” 10.00u Bosrank
Open dagen VO in Meppel
Open dag VO Stad en Esch Diever
Heide opschonen, groep 7/8 -> fietsbegeleiding nodig
(datum is nog niet zeker!!)
Studiemiddag leerkrachten, kinderen vrij va 12.30u
Oud papier
Oudergesprekken (data en tijdstip volgens intekenlijst)
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
GMR vergadering
MR-OT vergadering (KC de Vuursteen 20.00u)

Van Gerben ……
Vervanging
Deze week is de vervanging gelukt maar lastig
blijft het wel. De Stichting Talent zoekt
leerkrachten die op de eigen invallijst willen
staan. Deze mensen krijgen een vast
dienstverband, hun vakanties worden
doorbetaald maar draaien niet mee in de
planning van de scholen. Op dit moment is
Tim Cevat vastgelegd voor de maandag,
dinsdag en woensdag. Tim was deze week op
de woensdag bij ons in groep 5-6. Er wordt
gestreefd naar 2 volledige leerkrachten of een
aantal parttimers.

Oud Papier:
Zaterdag
12 januari ‘19
9 februari ‘19
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GIT (Doe eens gek)
Deze letters staan voor het Gekke Ideeën Team. Er hebben zich zo’n 25 kinderen opgegeven
voor dit team. De bedoeling is dat we creatieve ideeën in de praktijk uitvoeren.
Op school staan zaken als lezen, taal, schrijven en rekenen op het basisprogramma. Wij
werken met weektaken en dat betekent dat kinderen een keus kunnen maken waar ze aan
willen werken. Deze weektaak moet aan het eind van de week af zijn. Als dit niet lukt is er
overleg met de leerkracht hoe dat op te lossen is. Er zijn ook kinderen die eerder klaar en zij
kunnen uit een aantal zaken kiezen wat ze willen of kunnen doen.
Je zou dan ook kunnen werken aan een project dat we met elkaar in het GIT hebben
bedacht. De start is geweest in de ateliers voor de kerstvakantie. Een aantal kinderen is bezig
met een andere inrichting van de hal. Een groepje is bezig een ontwerp te maken voor op de
binnenkant van de beschadigde WC-deuren. En er is
een groepje bezig met het maken van een boom in de
hal van de school. De boom staat er al en was als
kerstboom versierd. Nu staat hij er leeg bij.
We zullen onze fantasie laten werken en kijken wat
we gaan doen. In ieder geval is de boom ook een
boekenkast en wat zou hij nog meer kunnen zijn of
worden?
Vraag:
We willen de boom ‘bekleden’ met allemaal door
kinderen geverfde plankjes. Op de foto zie je één
gekleurde plank en een aantal plankjes die nog
moeten. Als je thuis geen plankje hebt mag je er een
van ons hebben. Wat zal dat een mooi gezicht
worden als alle 100 kinderen zo’n plankje zouden
maken…….

CITO toetsen
Medio januari / begin februari worden in de groepen 3 t/m 8 weer de
CITO-LOVS - toetsen afgenomen. Voor veel kinderen (en ouders) een
spannende periode. Toch willen wij niet te veel nadruk leggen op het
toetsen, om zo onnodige spanning te voorkomen…. Vanaf 17 januari
wordt het ouderportal van ParnasSys tijdelijk dichtgezet, zodat de
leerkrachten de toets gegevens kunnen bijwerken De resultaten van
de CITO toetsen vindt u terug op het rapport van uw kind(eren) en
dan zal ook het ouderportal van ParnasSys weer opengesteld zijn. De
oudergesprekken zijn gepland op maandag 11 februari en dinsdag 12
februari. De intekenlijsten zullen een week van tevoren weer in het
hart van de school worden opgehangen.
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Sociaal Gedrag Elke Dag
Voor de komende periode worden de hieronder genoemde onderwerpen voor SGED
in de groepen aangeboden. De bijbehorende pictogrammen worden in de klas
opgehangen en besproken. Deze picto’s worden niet meer per mail aan u verstuurd,
maar heeft u belangstelling over de inhoud van de les en/of picto, neem dan even
een kijkje in de klas.
Groep 1 t/m 4
1. Complimentje geven en aardig zijn
2. Luisteren naar een ander
3. Zeggen dat je iets niet wilt
4. Hulp vragen en de ander helpen
5. Iemand uitnodigen
6. Net een idee komen
7. Vragen of je mee mag doen

Groep 5 t/m 8
1. Met een idee komen
2. Luisteren naar een ander
3. Hulp vragen en een ander helpen
4. Overleggen en het met elkaar eens
worden
5. Rustig blijven bij conflicten
6. Taken verdelen
7. Afspraken maken en nakomen

