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Algemeen
AGENDA
Datum
4,11 februari
18-22 februari

Activiteit
Damclinic groep 6,7,8
Voorjaarsvakantie
De kinderen zijn vrijdag 15 februari
om 12:00 uur vrij.

Bijlage
trainingen-cjg-scholen-midden-drenthe-2019.pdf
Oud papier
20 maart

Even voorstellen
Mijn naam is Jostein Scheffer, ik ben 23
jaar oud en woon in Assen.
Ik ben onlangs afgestudeerd aan de pabo
en heb enorm veel zin om de rest van dit
schooljaar in te vallen voor juf Lianne op
ICK Meester Siebering.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
sporten, zo doe ik veel aan korfbal,
wielrennen en karting.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij altijd aanspreken
op het schoolplein of in de gang.

Smale

Met vriendelijke groet,

R. v/d Bosse
Chaker
W. Sallomons

Jostein Scheffer

Vanuit de OR zijn we erg blij dat u mee wilt helpen met
het oud papier ophalen. De indeling staat hierboven
vermeld.
• Wanneer u onverhoopt niet kunt op de hierboven
geplande datum, dient u zelf voor vervanging
te zorgen.
• Het vertrek is om 18.30 uur bij school. Het oud
papier van de school staat aan de straat bij de
school en zit in blauwe containers.
• U krijgt een route (geven we aan uw kind mee),
deze graag weer terug naar school.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u contact opnemen met Marleen Pol 06-30377345.
Namens de ouderraad alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Contactmiddagen.
In de week van 4 t/m 8 maart is er weer gelegenheid om
met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van
uw kind(eren). Groep 8 heeft de gesprekken reeds voor
de voorjaarsvakantie.
In de week van 25 februari t/m 1 maart hangt er bij ieder
lokaal een inschrijfformulier. Hier kunt u zelf een tijd
invullen wanneer het u schikt om in gesprek te gaan.

Groep 1 en 2
Afgelopen vrijdag zijn we met de bus naar de bieb in
Westerbork geweest, in het kader van de Nationale
Voorleesdagen.
We hebben genoten van de voorstelling.

Bij terugkomst waren we gelukkig net op tijd voor de
afsluiting van de Popschool. We waren de hele ochtend
dus goed onder de pannen.

Omdat het thema winter was en de sneeuw niet echt meer
mee te spelen, hebben we nepsneeuw genomen
(scheerschuim).
Deze week werken we over de Romeinen (Romeinse
cijfers, spelletjes, de huishoek is veranderd in een
Romeins huis, archeologie in de zandtafel).
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Volgende week loopt vanaf woensdag t/m vrijdag Lize
mee, in de kleutergroep. Zij doet een snuffelstage bij ons.
Groep 3, 4, 5
Het is bijna vakantie, lekker! Helaas betekent dat ook dat
juf Lianne dan met zwangerschapsverlof gaat. Vrijdag 15
februari (de vrijdag voor de voorjaarsvakantie) zal
voorlopig de laatste werkdag zijn. Meester Jostein zal
haar gaan vervangen. Hij loopt inmiddels al 1,5 week
mee, zodat hij goed kan kijken hoe het gaat bij ons in de
groep.
Letterfeest
Groep 3 heeft nu thema 6 van lezen afgerond en kennen
nu alle letters! Tijd voor een feestje. Dinsdagochtend van
8.30u tot 9:00u gaan zij dit dan ook vieren met hun ouders
en juf Lianne.
Tosti-dag
Een hele tijd geleden hebben we een tosti-dag gehouden.
Omdat juf Lianne bijna voor het laatst is hebben we
besloten om dit nog een keer te doen. Daarom houden we
aanstaande vrijdag een tosti-dag! Juf zorgt voor het ijzer
en de saus. Het enige wat de kinderen mee moet nemen
is brood! Dan gaan we lekker smullen.
Groep 6,7,8
De Rijdende Popschool
Afgelopen weken hebben de leerlingen van onze groep
deelgenomen aan lessen van de Rijdende Popschool. De
leerlingen waren erg enthousiast en dit was te merken
tijdens de uitvoering van vrijdag 1 februari. Jongens en
meiden, jullie deden het super!

Peutergroep en kinderopvang:
Agenda:
Datum
18 t/m 22
februari
25 februari
27 februari

Activiteit
*voorjaarsvakantie
Speurtocht “Op pad door
prentenboekland”
3 jarigen samen met groep 1 en 2.
les van het ICO over Ossip en de
onverwachte reis (les 1)

*In de voorjaarsvakantie zijn we drie dagen open, namelijk
maandag, woensdag en vrijdag. We hebben weer een
mooi clubje KDV en BSO kids…gezellig!
Vorige week kwam Hedy van de bibliotheek bij ons op
bezoek om het verhaal ‘een huis voor Harry’ voor te lezen.
We hadden het boekje zelf ook al gelezen dus we kenden
het verhaal al goed. Hedy had het vertelkastje, poes Harry
en vlinder Vera meegenomen. Misschien hebben de
kinderen thuis ook al het een en ander verteld over Harry
en Vera. Het was best een spannend verhaal maar het
liep gelukkig goed af.
Verder zijn we druk bezig met het thema ‘Winter'. Er lag
zelfs sneeuw en we hebben dan ook flinke sneeuwpret
gehad!
Sneeuw is best heel bijzonder! Wat voelt het koud… en
als je het mee naar binnen neemt dan smelt het! We
hebben ook nog een sneeuwpop geknutseld. Waar moet
zijn neus en zijn hoed en zijn sjaal? Dit was best een
moeilijke opdracht. We hebben hele mooie ‘kunstige’
sneeuwpoppen in de groep opgehangen.
Ook de opening van boekstart heeft inmiddels
plaatsgevonden. We hebben nu zelf een mooie
bibliotheek met hele leuke boeken. De kinderen hebben
De kinderen mochten Boekstart zelf openen. De
deuropening was afgeplakt met papier en hier mochten de
kinderen doorheen rennen. Dat was leuk!
Op de kinderopvang hebben we een nieuw kindje. Felien
komt vanaf nu ook bij ons spelen. Welkom lieve Felien.
Heel veel speelplezier!

Dammen in de klas
De laatste weken zijn de leerlingen veel aan het dammen
in de school. Komende weken staat er een clinic op het
programma. Een aantal maandagen komt meester Wim (
Damclub Hijken) ons de fijne kneepjes van het dammen
leren.
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BSO:
Jippie… met de slee van de berg af! Brrr wel koud maar
wat een pret hadden de kinderen in de sneeuw!
Samen of alleen op de slee en sneeuwballen gooien. We
zijn veel buiten geweest de laatste weken, al hebben de
kinderen zich binnen ook heel goed vermaakt.
Er worden allerlei knutselwerkjes gemaakt. We hebben
een aantal zeer creatieve dames op de BSO.
En dan niet te vergeten onze creatieve mannen. Er
worden prachtige legokunstwerken gebouwd. Heel knap!
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