Nieuwsbrief 07-09-2017

Schooljaar 2017-2018
We zijn weer begonnen!
De units zijn allemaal weer goed van start gegaan. Een nieuwe
groep, een nieuwe juf, nieuwe vakken, soms zelfs een nieuwe
school of voor het eerst naar school: allemaal best spannend!
We hopen dat alle kinderen snel gewend zijn en hun plekje
vinden.

Kalender en correcties
Elk gezin heeft een schoolkalender ontvangen, hierin staan
belangrijke data vermeld. In de loop van het schooljaar komen
er vast nog schoolzaken bij die u hierop kunt noteren.
Helaas zijn er ook wat foutjes in de kalender geslopen. De
verjaardagen van de kinderen in april ontbreken: op 16 april wordt Sil 7 jaar en op 22 april wordt
Quinten 7 jaar. De verjaardagen van de leerlingen worden in de kalender vermeld en staan niet meer
op de nieuwsbrief.
Bij de hulpouders staat bij het decoreren van het schoolgebouw nog Anita van Os vermeld, dit is
vorig schooljaar al overgenomen door Judith Scherphof. Ondertussen is Esther ten Cate bereid
gevonden om de luizencontrole te coördineren, heel fijn!
Informatieavond woensdag 13 september
We nodigen u van harte uit op onze informatieavond van
volgende week. We starten om 19.30 uur met een kopje
koffie of thee. De ouderraad zal vervolgs een bijdrage
leveren en we willen u graag onze nieuwe methode voor
taal en spelling STAAL laten zien. Na deze gezamenlijke
start is er tijd om in de groepen te kijken.

KangaoeroeKlupdag
Op woensdag 27 september organiseert Amicitia een KangoeroeKlupdag voor de groepen 1 t/m 3
van de basisscholen. Dit vindt plaats op ons terrein op sportpark 'T Midden te Vriezenveen.
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Programma:
8:45 uur opening en warming-up
9:00 uur spelletjes
10:00 uur afsluiting
10:15 uur vertrek
Uiteraard zijn ouders en andere familieleden die willen komen kijken
van harte welkom op deze ochtend. Aansluitend op deze dag
organiseren wij open trainingen, deze zijn op zaterdag 30 september
en 7 oktober van 9:30-10:15 uur bij Amicitia.
Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole van 4 september j.l. is geen ongedierte gevonden. We bedanken de
moeders die de controle hebben uitgevoerd.
Blauwe deuren
Voor de vakantie zijn er nieuwe deuren geplaatst in de school. Deze deuren waren kaal en ongezellig,
maar daar wist onze voorzitter van de MR Rob Scherphof wel iets op. Hij heeft de gebroeders Mark
en Emiel Nijeboer gevraagd om hun schilderstalenten te gebruiken en de deuren een mooie blauwe
kleur te geven. Langs deze weg willen wij deze mannen bedanken voor hun inzet, de deuren zien er
perfect uit.
Gymlessen
Meester Niek en juffrouw Kim gaan op dinsdag en vrijdag de gymlessen verzorgen voor Unit 2 en 3.
Deze LO – leerkrachten worden werken voor de non profit organisatie "Sportservice Hardenberg" en
zijn dit jaar verbonden aan onze school. De gymlessen komen tot stand via verschillende methodes
(bewegen samen regelen, basislessen, etc.).
De bibliotheek op school – OPROEP!
Vorig schooljaar is er al een overeenkomst met de bibliotheek Overijssel getekend en misschien heeft
het u al gezien de kalender, op vrijdag 6 oktober zal onze bibliotheek op school feestelijk geopend
worden. We hebben een mooi aantal verschillende boeken op school en deze zijn aangevuld met nog
meer boeken van de bibliotheek. In het lokaal waar leerjaar 6 op maandag-, dinsdag- en
woensdagmorgen les krijgt, zal onze bibliotheek komen, compleet met echt uitleensysteem.
We willen in eerste instantie proberen om de bieb op 2 momenten per week open te doen zodat er 2
keer per week de mogelijkheid is om een boek te lenen. Voor het innemen en uitlenen van de
boeken met het behulp van het uitleensysteem zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om
dit met enige regelmaat te doen. De momenten waarop dit gebeurd staan nog niet vast, dit hangt af
van wie zich aanmeldt en wanneer deze personen beschikbaar zijn. Voordat de bibliotheek geopend
wordt zal er door een medewerker van de bibliotheek Twenterand een uitleg worden verzorgd.
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Als u belangstelling heeft kunt u onderstaand strookje invullen en weer op school inleveren bij
meester Gert of juf Linda. Als een mailtje sturen makkelijker is mag dat natuurlijk ook. Dan graag
naar L.Westerik@sco-t.nl. Alvast bedankt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik geef mij op om in de bibliotheek op de Pölle te komen werken.
Ik ben op de volgende momenten beschikbaar (kruisje zetten als beschikbaar bent):
morgen

middag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Hoe vaak bent u beschikbaar?
0 wekelijks
0 2-wekelijks
0 maandelijks
0 anders, namelijk................................................

Naam: __________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Klasbord
Klasbord is een applicatie (app) die kan worden geïnstalleerd op de mobiele telefoon. De ouders die
Klasbord op hun mobiele telefoon hebben staan kunnen berichten en foto’s ontvangen van de
leerkracht van hun Unit. Klasbord is een gesloten omgeving speciaal gemaakt voor het onderwijs en
kan ook via een website worden benaderd. Wanneer alle leerkrachten van de Units terug zijn van
ziekteverlof, dan worden de ouders uitgenodigd om de app. Klasbord te gebruiken.

Unit 1
Unit 2
Unit 3

83B-WN8
EBU-XH8
VTN-BST

Met vriendelijke groet namens het team van de Pölle,
Gert Kuipers

