Warder 126, 1473 PH Warder

Nieuwsbrief februari 2018

Belangrijke data:
04
februari
09
februari
09
februari
16
februari
22
februari
26 februari t/m 2 maart
05
maart

Kindervoorstelling Kerk van Beets
SMW: 12.00 – 14.00 uur
Oud papier
Voorleeswedstrijd
Rapporten mee.
Voorjaarsvakantie
Studiedag leerkrachten

Bijlage: Rooster Dick en Mariska
Overzicht
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat (groot-)ouders/ verzorgers aan het eind van
de dag in de gemeenschapsruimte op hun kind staan te wachten. Deze situatie is heel
begrijpelijk als het slecht weer is, maar niet de bedoeling. Mocht het slecht weer zijn, dan is
het prettig dat u even in de hal wacht. Vooral voor jonge kinderen en hun juffen is het
duidelijk en overzichtelijk dat u bij het hek wacht wanneer het weer het toelaat
uiteraard. Kinderen kunnen zich zodoende beter op de afronding van de dag concentreren
waardoor dat tijdwinst oplevert. Zou u daar op willen letten?
Oud papier 9 februari.
De uitverkoren vaders om het oude papier weer op te halen zijn deze maand: Jasper en
Jasper: papa's van Krijn/Coen en Gabi. Alvast hartelijk dank voor jullie krachtinspanningen!
Met de opbrengsten daarvan worden altijd weer zinvolle aankopen gedaan!

Schoonmaken (pas in maart)
In de hal van de school hangen prachtige roosters met daarop namen en data wanneer er
wordt schoongemaakt. Helaas lijkt daar een klein groepje ouders gehoor aan te geven. Dat is
heel fijn, maar niet genoeg om ons prachtige grote schoolgebouw schoon te houden. Zoals u
weet is uw hulp onontbeerlijk. Het resultaat is nu dat wij ruimtes hebben waar uw kinderen
spelen en leren die niet alleen door de dagelijkse schoonmaker of de leerkrachten schoon
gehouden kunnen worden. Daarom deze oproep. Hopelijk kunnen we de school samen weer
een stukje schoner maken!

Voorleeswedstrijd
Landelijk gezien gaat de leesmotivatie achteruit. Dat is een ontwikkeling waar de kinderen
en leerkrachten tegen vechten. Na de Nationale Voorleesdagen voor de onderbouw zullen
de leerlingen vanaf groep 3 meedoen aan de voorrondes van de voorleeswedstrijd.
Op vrijdag 16 februari a.s. om 11.30 uur zullen de kandidaten hun voorleestalenten
tentoonspreiden, waarna de kinderen van de hele school hun stem mogen uitbrengen op de
beste voorlezer of voorlezeres. Mocht uw kind deelnemen aan de finale van de wedstrijd,
dan mag u daar vanzelfsprekend getuige van zijn.
Rapporten
Aangezien uw kind zich blijft ontwikkelen en er gegevens beschikbaar komen van de (Cito)toetsen heeft het team gemeend het rapport al op 22 februari mee te geven. Na de
voorjaarsvakantie, in de week van 12 maart, zullen de ouder-en kind gesprekken
plaatsvinden. Net als de vorige keer is uw kind vanaf groep 2 daarbij van harte uitgenodigd.
Het gaat immers om hem of haar! Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij het SlimFit
gedachtengoed waarbij het kind verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces.
Weer naar school na de voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart heeft het team een studiedag en is uw kind vrij. 's Morgens wordt er door
de vier teams gewerkt aan teamontwikkeling en 's middags gaan zij met andere OPSPOORscholen naar het AZ-stadion. Daar wordt een conferentie gehouden omtrent gedrag.
Op dinsdag 6 maart zal de opening van het schoolthema zijn. U bent daarbij van harte
uitgenodigd evenals de feestelijke afsluiting op 29 maart.
Het schoolthema is dit jaar 'De continenten'. Iedere groep stelt een werelddeel centraal
waar de kinderen de periode van 6 t/m 29 maart over leren. Welke werelddelen in welke
groepen dat zullen zijn houden wij nog eventjes geheim! We hebben er zin in!
Even voorstellen
Beste ouders, leerlingen en leraren,
Vanaf 1 januari ben ik op jullie school werkzaam als schoolmaatschappelijk werker. Via deze weg stel
ik mij voor:
Ik ben Patty Haagsma en vanaf januari ben ik op jullie school benaderbaar als schoolmaatschappelijk
werker+. Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening, naast het
schoolmaatschappelijk werk geef ik weerbaarheidstrainingen, ook wel bekend als Rots en
Watertraining.

Het werken met kinderen en ouders doe ik met veel plezier. Als ouder, leerkracht of leerling loop je
wel eens tegen een probleem aan. Hoe fijn is het als je dit bespreekbaar kunt maken en zoeken naar
een oplossing. In overleg met jullie kan bekeken worden hoe de hulpvraag kan worden opgelost
zodat ieder zelfstandig verder kan. Samen met jullie kunnen we deze
uitdaging aan!
Hoe kun je mij vinden?
In het nieuwe jaar zal ik op verschillende momenten aanwezig zijn bij jullie
op school. Vragen kunnen gaan over de ontwikkeling van je kind,
echtscheiding, spanningen of rouw. Mocht je gebruik willen maken van
mijn aanbod dan kun je mij mailen op het volgende adres,
p.haagsma@spirit.nl of via met behulp van de leerkracht of Ib-er
uitnodigen. Samen, aan de hand van gesprekken, zal bekeken worden
hoe je het beste geholpen bent. Voor data van mijn aanwezigheid op school zie hierboven.

Kindervoorstelling.
Op zondag 4 februari is er om 15.30 uur in de Kerk van Beets een kindervoorstelling,
genaamd: Duda Paiva ' monsters'. Kijk op www.kerkvanbeets.nl of bel: 0613356384.
Expositie in de gemeenschapsruimte.
Het is al weer enige tijd geleden dat er in de gemeenschapsruimte geëxposeerd is.
Sinds half januari hangt en staat er werk van Marga Wiebenga uit Lelystad.
Zij is fotograaf en grafisch vormgever.
Zij maakt schilderijen en beelden en andere ruimtelijke objecten.
De huidige expositie in onze school bevat een aantal houtsculpturen die gemaakt zijn van gevonden
druivenranken en wortels en stronken van fruitbomen.
Daarna zijn foto’s gemaakt van deze sculpturen en deze foto’s zijn verwerkt in achtergrondfoto’s.
Kortom, de moeite waard om eens te komen kijken.
website: www.fotowiebenga.nl.
mail: wiebenga.marga@gmail.com

Niertransplantatie Sem Laan uit Middelie (mede Kwartet school)
Er breekt een spannende tijd aan voor de familie Laan uit Middelie. Sem uit groep 7 (broer
van Louise uit groep 5 en Kick uit groep 2) krijgt op 8 februari namelijk een nier van zijn
vader Johan. Een hele bijzondere gebeurtenis. Sem is 2 februari voor het laatst op school en
komt pas rond Pasen weer terug. Na de niertransplantatie verblijft Sem eerst 2/3 weken in
het Emma Ziekenhuis en daarna mag Sem thuis herstellen. Sem zou het geweldig vinden om
in het ziekenhuis zijn kamer met heel veel kaarten en tekeningen te versieren. Wil je Sem
ook een hart onder de riem steken, stuur dan je kaart of tekening vanaf 7 februari naar
Emma Kinderziekenhuis AMC, t.a.v. de afdeling Tieners/Sem Laan, Meibergdreef 9, 1105 AZ
Amsterdam-Zuidoost.

Gedicht van de maand.
Dof violet is ’t west en paarsig grijs.
Nog wandel ’k door het zwaar berijpte gras,
En hoor naast me op de vaart het fijn gekras
Van schaatsen over ’t hol rinkelend ijs:
Ik heb ’t gevoel, of ‘k op ’t bevroren glas
Cirk’lend , zwevend, zwenkend op kunst’ge wijs,
Met ’t buigend bovenlichaam daal en rijs:
’ T is in mijn rug, of ‘k zelf op schaatsen was.
Zo hoop ‘k dat, langs wiens geest mijn verzen glijen,
Alleen, in paren, of in lange rijen,
Schomm’lend op maat en rijm van hollands staal,
Dat hij de wind, die mij droeg, zelf hoort waaien,
En ’t fijn slieren en ’t heerlijk brede zwaaien
Voelt van zijn eigen stemming in mijn taal.
JA. Dѐr Mouw
In memoriam Rop Douwes, 40 jaar vriend, oud collega en
schrijver van : Een rondje Nederland, en de kinderboeken Soepie en Gerrit.
Rooster aanwezigheid Dick Knip februari 2018.
tel.: 0613800789.
Donderdag 1 februari
Middelie
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari

Kwadijk
Middelie
Vrij
Warder
Beets

Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari

Middelie
Warder
Beets
Kwadijk

Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari

Middelie
Kwadijk
Warder
Beets

Rooster aanwezigheid Mariska Buizer

Telefoon: 06-51307309
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari

Beets
Middelie
Kwadijk
Beets
DO
Warder

