Ziekte en vervanging:
Op dit moment zit juf Jenny in de ziekenboeg, ze heeft door een ongelukkige val onder andere haar pols
gebroken. We wensen juf Jenny een goed en spoedig herstel toe! Voor zo lang het nodig is, wordt juf
Jenny vervangen door Juf Frieke Zandt. Juf Truus zal in de komende maand langzaam maar zeker haar
werkzaamheden op school weer gaan hervatten. We wensen juf Truus hierbij veel succes, en zijn blij dat
we haar weer op school mogen begroeten. Meester Stephan is door omstandigheden niet op school
aanwezig van 20-02 t/m 23-02. Hij zal vervangen worden door juf Jessica Oldebeuving.
Première Film in Winschoten

AGENDA MAAND Februari:

Belangrijke data:
06/07-02 rapportgesprekken
09-02
MR / OR vergadering
13-02
gesprekken groep 8
17-02
première film
17-02
Carnaval op school!
20-02
maandviering
27-02
voorjaarsvakantie
10-03
Oud papier

Vrijdag 17-02 gaat de film: “scholen van het noorderland” feestelijk in première.
De groepen 6-7-8 van onze school en cbs Klimop gaan samen op projectbasis kunstwerken maken in het
kader van “de school van de toekomst”. Deze kunstwerken zullen in Winschoten worden gepresenteerd
aan een groep jonge architecten. Meester Arjan en Juf Hilly gaan in ieder geval met groep 8 naar
Winschoten, we vertrekken rond 11.30 uur van school en zullen rond 16.00 uur weer op school zijn. De
groepen 6 en 7 zijn ook welkom in Winschoten om de première bij te wonen. Hiervoor hebben we
begeleiders en auto’s nodig, indien belangstelling, dan graag opgeven bij meester Arjan, Stephan of
Peter.

Aanwezigheid van Meester
Arjan op school:
6-8-14-17-21-23 februari

Leesvirus groep 5 tot en met 8
De leerlingen van de bovenbouw doen nog steeds mee aan het leesvirus-project. Dit in het kader van het
stimuleren van het leesplezier en boekbeleving. Leesvirus draait om tien mooie, spannende en grappige
boeken. De kinderen lezen deze boeken, geven hun mening, wisselen ervaringen uit en doen mee aan de
quiz. De uitslag van de quiz bepaalt welke groep het meest besmet is! Belangstellenden kunnen een
kijkje nemen op www.leesvirus.nl. Kies een provincie en een gemeente en u kunt rondkijken.
Voortgang fusietraject
Woensdagavond 1 februari was er in het dorpshuis een avond waarop aan alle belangstellenden de
uitkomsten van de eerder gehouden ouderavonden werd gepresenteerd. Ook de projectleidster gaf
informatie over het hele traject. Daarnaast was er een bijdrage van de kinderen van beide scholen in de
vorm van ‘Praatjesmakers’. Een enthousiaste en waardevolle bijdrage aan de avond, want de
samenwerking gaat in de eerste plaats om diezelfde kinderen. Ook het tekenen van een gezamenlijk
intentiebesluit behoorde tot het programma. Dit intentiebesluit werd daarna aangeboden aan de beide
voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen.

Kookouders
gevraagd:
We willen weer gaan koken op de
vrijdagmorgen, wilt u samen met de
kinderen een recept uitwerken, dan
kunt u zich opgeven bij juf Hilly of
meester Stephan.

