Nieuwsbrief 15 - 09-05-2017

Agenda
Datum
09-05-2017
15 t/m 19-5
16-05-2017

Activiteit
Gr. 8 – Gevangenis museum
Groepen 1/2 naar de molen in Makkum
Schoolreis groep 8

22-05-2017

Knikkertoernooi Sport Drenthe
Gr. 7 en lln gr. 7 uit 6/7 naar
Gevangenismuseum
GMR-vergadering

25 en 26-05

Hemelvaart en vrije dag

27-05-2017

Oud papier

01-06-2017

Schoolreis kleuters

05 t/m 07-06

Pinkstervakantie

10 t/m 13-07

Avond4daagse Westerbork

19-05-2017

Juli:
7
14
Periodeafsluiting
Op donderdag 20 april werd door de groepen 1/2b, 4/5, 6
en
7
de
periodeafsluiting
gehouden.
Ook deze keer weer in het bijzijn van vaders, moeders,
opa’s,
oma’s,
buren
en
vele
anderen.
De kinderen uit de genoemde groepen hebben het super
gedaan!
Van een Drents
liedje
bij de kleuters, tot een
modern Sneeuwwitje bij groep 4-5, een rap bij groep 6
en
allerlei
sporten
bij
groep
7
Het
was
een
geweldige
morgen!
Dit was alweer de laatste periodeafsluiting van dit
schooljaar, maar volgend jaar gaan we er zeker mee door!

Schoolzwemmen
Zoals vermeld in het vorig Lindeblad gaan de leerlingen
uit de groepen 5 tot en met 8 weer schoolzwemmen.
Schema schoolzwemmen 2017
Dag: vrijdag
groep
5a Aaltje
6a Aly
6b/7b Annemiek
7a Yvo
8 Claudia
5b Dolf

tijd
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
13.15-13.45

Data van zwemmen:
Mei:
12 - groep 8 niet, tijden van andere groepen ongewijzigd.
19 - ( zonder groep 7a/b =excursie Veenhuizen. Schema
schuift dan door: juf Aaltje begint om 10.00/juf Aly
10.30/juf Annemiek 11.00 / juf Claudia komt niet en
meester Dolf ongewijzigd)
Juni:
2
16 Wel zwemmen onder toezicht, maar geen zwemles
i.v.m. uitje gemeentepersoneel
23
30 Groep 6a wisselt met groep 7a. groep 7a heeft
techniekles Wolfsbos ( 11.40)
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Rots en water
Woensdag 19 april hebben alle
kinderen uit beide groepen 6
het certificaat van Rots en
Water
ontvangen.
De
kinderen
hebben
de
afgelopen weken verschillende
lessen gehad van meester
Albert of meester Frank.
Het laatste doel dat behaald kon worden was het
doorslaan van een plankje. Dit is iedereen gelukt.
Tijdens de demonstratie op woensdagavond konden de
kinderen de verschillende aspecten van Rots en water
aan de ouders laten zien. Het was een leerzame ervaring.

Daarna
hebben we
met de beide
scholen
buiten het lied
‘Okido‘
gezongen en
natuurlijk
werd er flink
gedanst!
Dat was een
mooie
warming-up
om
vervolgens met de Koningsspelen te beginnen.
Gelukkig hadden we het weer mee en konden alle
kinderen genieten van leuke en gezellige
spelletjes/sportspelen.
Natuurlijk kregen de kinderen nog wat lekkers te drinken
en te eten van de o.r. Bedankt daarvoor!
Ook alle hulpouders bedankt voor het helpen en
begeleiden!
Al met al was het een leuke en gezellige dag!

De Molenmuis – groepen 1/2
We werken deze 2 weken over de Molenmuis.
Dit is een prentenboek van Tjibbe Veldkamp. In dit boek
staat de molen centraal. Dit thema is een onderdeel van
DCA
(Drentse
cultuur
academie).
Dinsdag 9 mei gaan we met een bus naar een echte
molen en wel de molen in Makkum (Beilen).
Bij de molen krijgen we een rondleiding en er worden
spelletjes
gedaan
n.a.v.
het
prentenboek.
Knikkertoernooi
Op dinsdag 16 mei vindt een knikkertoernooi plaats voor
de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Dit
knikkertoernooi is georganiseerd door Sport Drenthe en
op het schoolplein van MFA Groene Borg kunnen de
kinderen naar hartenlust knikkeren van 14.15 – 16.00 uur.
Knikkers zijn aanwezig en deelname is gratis. Zie ook
poster-knikkertoernooi

Koningsspelen
Vrijdag 21 april hebben we samen met de Wegwijzer
mooie Koningsspelen mogen beleven!
Dit jaar werd het georganiseerd door Cios studenten met
hun begeleider.
De kinderen kregen ’s morgens eerst een gezond ontbijtje
in de groep.

Tevredenheidspeiling
Vorig jaar heeft u de gelegenheid gehad om uw mening te
geven over de school.
Helaas was de respons dusdanig laag dat we geen goede
conclusies konden trekken uit de uitkomsten. Dit jaar
willen we opnieuw uw mening peilen.
Graag wijzen we op het belang van zo’n peiling. De
uitkomsten gebruiken we als input voor het beleid voor de
komende jaren.
U kunt dan ook, door het invullen van de enquête, mede
bepalend zijn voor het beleid van de school.
De tevredenheidspeiling wordt opengesteld van 12 juni tot
en met 23 juni.
We kondigen het bij deze ruim van te voren aan, zodat u
er niet door overvallen wordt.
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De komende weken zult u regelmatig herinneringsmailtjes
ontvangen.

Voor de ouders van de groepen 5, 6, 7 en 8
Gezocht: Spelbegeleiders

Even praktisch:

Vrijdag 9 juni 2017 vindt de jaarlijkse sportdag plaats op
het Sportpark de Perkenslag. Er doen maar liefst 280
kinderen van 4 verschillende scholen mee.
Wij kunnen flink wat hulp gebruiken in de begeleiding
van deze kinderen!
Om ons aandeel in de begeleiding waar te kunnen maken
zijn wij op zoek naar veel begeleiders.
!! ZONDER UW HULP KUNNEN WE DE SPORTDAG NIET
REALISEREN!!.

*Over enige tijd ontvangt u een uitleg over het
invullen
van
de
oudertevredenheidspeiling
*Op 12 juni ontvangt u
uw gebruikersnaam en
wachtwoord voor het Parnassys-ouderportaal. U vindt het
parnassys-ouderportaal
op:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Met gebruikersnaam en wachtwoord (dit kunt u eventueel
zelf wijzigen) krijgt u toegang tot het ouderportaal en de
NAW-gegevens.
*Op 12 juni wordt tevens de tevredenheidspeiling voor u
opengesteld; u krijgt hiervan een melding met een link.
Daarna kunt u de peiling invullen.
Voorlopige groepsindeling
Zoals het er nu naar uitziet hebben we het komend
schooljaar meer leerlingen dan het voorafgaande
schooljaar.
Dat betekent dat we ook het komend schooljaar 11
groepen hebben.
Uitgaande van de huidige stand van zaken zal de
(voorlopige) groepsindeling als volgt zijn:
Twee kleutergroepen, groep 3, groep 3/4, groep 4, groep
5, groep 6a, groep 6b, groep 7, groep 7/8 en groep 8.
We zullen zo zorgvuldig mogelijk de kinderen indelen in
de groepen.
Voor meerdere groepen betekent bovenstaande dat er
niet veel verandert voor de kinderen, maar voor sommige
groepen vindt er een verandering plaats.

U kunt onderstaande gegevens doorgeven aan de
leerkracht van uw kind voor vrijdag 12 mei aanstaande.
Naam:
Wil graag helpen op de sportdag 9 juni
0 hele dag
0 alleen de ochtend (8.45-11.30 uur)
0 alleen de middag (11.30 -14.00 uur)
(doorgeven wat gewenst is).

Schoolreizen
Nogmaals het vriendelijke verzoek om de schoolreizen te
betalen, indien u dit nog niet hebt gedaan. Onderstaand
de bedragen, per groep:
Groepen 1-2:
10,00
Groep 3:
10,00
Groep 3/4:
10,00
Groep 4/5:
15,00
Groep 5:
15,00
Groep 6:
15,00
Groep 6/7:
15,00
Groep 7:
15,00
Groep 8:
:
100,00

Van de Ouderraad

Wij verzoeken het voor u geldende bedrag op korte
termijn over te maken op bankrekeningnummer:
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De ouderraad en onder
vermelding van naam en groep kind.
Mocht de betaling voor u problemen geven, dan kunt u
even contact opnemen met Dolf Dekker, directeur.
Over de data en over de bestemmingen krijgt u nog
informatie.

Rooster oud papier halen
24 juni 2017
Michiel Brentjes
Erik Eefting
Martin Lubbinge
Henri Zeewuster
Alex Zwiers
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Oud papier
Rooster oud papier halen
27 mei 2017
Jaap Hingstman
Marije Busstra
Jan Meijering
Jeyte Timmerman
Mark Wolting
Arjan Polman
Harm Zeewuster
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Ingekomen/bijlagen/link:
Diabetes Classic 2017 doet ook Duinen Zathe aan!
Op zondag 21 mei a.s. wordt voor de vijfde maal de
Diabetes Classic georganiseerd. Tijdens deze Classic, die
start vanaf De Smeltehal te Smilde, kan men kiezen voor
deelname aan de familietoertocht (30 km), MTB-tochten
van 30, 50 of 75 km en wegtoertochten van 75 en 125 km.
Deelname aan de familietoertocht kost voor kinderen
€2,50 en op elk deelnemend kind mag één ouder gratis
deelnemen. Tijdens de familietoertocht hebben ouders en
kinderen gratis entree in attractiepark Duinen Zathe te
Appelscha en krijgen de ouders hier gratis een kop koffie!
De familietoertocht mag gereden worden op elk denkbare
type fiets. Of het nu een opoefiets is, een school-of
kantoorfiets of een fiets met elektrische ondersteuning:
bewegen staat centraal!
Voor MTB-ers en deelnemers aan de wegtoertocht kost
deelname € 10,- (NTFU-leden € 8,-). Bij voorinschrijving
via de website www.diabetesclassic.nl ontvangt u 1 euro
korting.
Bij de start kan ieder die dat wil, gebruik maken van een
fysiocheck of een sportmassage en kan men de
glucosewaarde laten prikken. Tijdens de familietocht
zullen er ook posten zijn van het JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) en is er een schmink-post.
Voor de familietoertocht kan gestart worden tussen 7.30
en 13.00 uur, voor de MTB-tochten tussen 8.30 en 9.30
uur en voor de 75 en 125 km tussen 7.30 en 10.30 uur.

Van de GGD: Teken
In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een
tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan de ziekte avn
Lyme veroorzaken. Teken vallen niet uit bomen! Ze zitten
vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of
tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op
passerende dieren, maar ook op mensen. Controleer altijd
op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een
teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan
vrijwel uitgesloten.
Om kinderen te leren wat teken
zijn, waar ze zitten en wanneer
je op teken gecontroleerd moet
worden, is er nu een
computergame Teek Control. In
deze game maken kinderen via
een paar leuke tekenfilmpjes mee hoe en waar de teek
kan bijten. Vervolgens racen ze over de kaart door de
straten van hun eigen woonwijk, om daar zo snel mogelijk
te kinderen te vertellen dat ze zich moeten laten
controleren op teken.
De ziekte van Lyme blijkt relatief vaak voor te komen bij
kinderen tussen de 10 en 14 jaar. De komende maand
gaat GGD Drenthe kinderen van groep 7 en acht van vijf
Drentse basisscholen interviewen. Met alle informatie die
de GGD verzamelt hopen ze een originele methode te
ontwikkelen die de kinderen gaat helpen om niet te
vergeten zich op teken te controleren na bezoek aan de
natuur of tuin.

De Diabetes Classic wordt jaarlijks met name
georganiseerd om geld te generen voor onderzoek naar
de genezing van Diabetes type 1 en om aandacht te
vragen voor het voorkomen van Diabetes door een
gezonde voedingskeuze en bewegen.
Door gratis entree in Attractiepark Duinen Zathe en
posten van het JOGG hoopt de organisatie dit jaar, naast
de gebruikelijke enthousiaste MTB-ers en wegtoerfietsers,
ook veel deelnemers aan de familietoertocht op de fiets te
krijgen.
Heeft u vragen over de Diabetes Classic, kijk dan op de
website of neem contact op met Piet Verschoor 0647212925 of Harry Stukker 06-14799353.
Zie ook toertocht flyer
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