Nieuwsbrief nr. 19 – 14-06-2016

Agenda
Datum
13 tm 16 juni
14 juni
14 juni
21 juni
28 + 30 juni
6 juli
15 juli

Activiteit
Avondvierdaagse Westerbork
Schoolreis gr. 3 Naturij, Drachten
Schoolreis gr. 4/5 Ponypark
Slagharen
Schoolreis gr. 6 en 7 Hellendoorn
Contactavonden
OR-vergadering
12.00 uur Begin zomervakantie

Informatie schooljaar 2016-2017
Zo langzamerhand nadert het einde van dit schooljaar en
dat betekent dat er ook al hard gewerkt is aan het plaatje
voor
het
komend
schooljaar.
In bijlage 1 bij deze nieuwsbrief treft u informatie aan over
de groepsbezetting komend schooljaar. Zodra het
informatieblad voor het schooljaar 2016-2017 gereed is,
wordt deze uiteraard ook verstrekt. Het vakantierooster
wordt onderstaand alvast vermeld:
Herfstvakantie

ma. 17-10-2016

vr. 21-10-2016

Schoolfotograaf:
In de communicatie rondom de komst van de
schoolfotograaf is er afgelopen week sprake geweest van
miscommunicatie. Op maandag is er een mail klaargezet
voor ouders met informatie hierover. Woensdag 8 juni
bleek echter dat deze mail niet of deels niet goed is
verzonden en dat veel ouders niet op de hoogte waren
van deze informatie. Er is toen op papier en alsnog via
mail informatie uitgegaan over de komst van de
schoolfotograaf.
Alsnog excuses voor deze miscommunicatie.

Kerstvakantie

ma. 26-12-2016

vr. 06-01-2017

Voorjaarsvakantie

ma. 20-02-2017

vr. 24-02-2017

Ouderpeiling:
Ook met betrekking tot de ouderpeiling rijzen de nodige
vragen. Dit is een technisch verhaal en de oorzaak van
het niet goed verlopen hiervan zit in de software van
Parnassys, ons leerlingenadministratiesysteem. Dank zij
de terugkoppeling van diverse ouders is er eind vorige
week contact geweest. De ouderpeiling wordt opnieuw
uitgezet en u ontvangt hierover een aparte mail.

Beide bovengenoemde zaken hebben zich dus in
dezelfde week afgespeeld, staan deels los van elkaar,
maar het heeft u en ons wel de nodige frustraties
opgeleverd. We hopen dat dit in de toekomst voorkomen
kan worden.

Paasvakantie
Meivakantie

ma. 24-04-2017

vr. 28-04-2017

Bevrijdingsdag

vr. 05-05-2017

vr. 05-05-2017

Hemelvaart

do. 25-05-2017

vr. 26-05-2017

Pinkstervak.

ma. 05-06-2017 wo. 07-06-2017

Zomervakantie

ma. 24-07-2017

Incl. Koningsdag (27-4) en
Hemelvaartsdag (05-05)

vr. 01-09-2017

De Meikever

Op het moment zie je de meikevers weer tevoorschijn
komen. Wanneer het warm weer is, komen de kevers uit
de grond kruipen. Al vliegend maken ze een brommend
geluid. Tijdens een warme avond komen ze ook vaak af
op het licht. Soms vind je ook wel eens een leeggegeten
meikever op de grond. Vleermuizen zijn er dol op. Ook
vogels eten overdag meikevers. Een meikever is een
kever waar je niet bang voor hoeft te zijn. Hij prikt en bijt
niet. Je kunt hem gerust op je hand laten kruipen.
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Wist je dat de larve van een meikever wel drie tot vier jaar
in de grond leeft en wanneer hij uit de grond kruipt maar
een paar weken leeft? In het Drentse dialect heet hij ook
wel “Ekkelbieter”.
Meester Yvo

Bijlagen:
1. Groepsbezetting schooljaar 2016-2017
2. Flyer oud papier halen 2016-2017

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
emailadres: csa@obomd.nl. Wel graag even de naam van
de school en de groep van uw zoon of dochter vermelden.

Ingekomen:
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Langs deze weg brengen wij u graag op de hoogte van
een nieuwe Natuurgidsenopleiding van het IVN. Deze
start in januari 2017 in Ruinen en is ook toegankelijk voor
geïnteresseerden uit de Gemeente Midden-Drenthe.
IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij
natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun
eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn
zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks
organiseren zij met veel passie talloze excursies,
cursussen,
wandelingen,
tentoonstellingen
en
opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve
activiteiten maakt een groot aantal mensen, waaronder
veel kinderen, kennis met de natuur. Wil je meer weten
over de natuur en daar ook wat mee doen? Kom dan naar
de informatiebijeenkomst over deze leerzame en leuke
cursus op 28 september in Ruinen.
Om een idee te krijgen van de opleiding: http://ivnwesterveld.nl/ngo/flyer_ngo_zwd.pdf
Ook op de blogsite van het IVN staan impressiefilmpjes
en kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst
in september: http://natuurgidsenopleiding.blogspot.nl/

Oud papier 18 juni 2016
Vrachtauto
Harm Zeewuster
Anita Eisen

Vrachtauto
Stefan Borghart
Ramon Gall

Met kar
Jan Zinger
Yvonne Neuwitter
Martin Lubbinge

Zonder kar
E.J. Brunninkreef
Erwin Greveling
Michiel Brentjens

Zonder kar
Anno Hoekstra
Petra Boelhouwer
Harold Enting

Contact over het oud papier via de coördinator:
Sandra Nijlunsing – 06 41046766

Oud papier 2016-2017
Op 9 juni 2016 heeft u via de mail een flyer ontvangen
met betrekking tot het oud papier halen in het schooljaar
2016-2017. Voor de zekerheid voegen wij deze informatie
nogmaals toe als bijlage 2 bij deze nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Edwin Wiersema, Bernie Jenster, Fré Strating,

Joan Jongepier, Sandra Schmidt
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