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Beste ouders,
Ondertussen is 2018 al weer een paar weken oud, we hebben op school onze draai al weer
aardig gevonden. We kijken vooruit naar een jaar waarin we samen een hoop mooie dingen
hopen mee te maken. Verderop zult u lezen dat er in de eerste weken al weer veel leuke
activiteiten plaats hebben gevonden.
Eén van de mooie dingen die nog gaan komen, is de voorbereiding van de renovatie van
onze school. Samen met het Plaatselijk Belang trekken we op om er een prachtig gebouw
van te maken. Zodra we u hier iets van kunnen laten zien, zullen we dat zeker doen!
Voor de renovatie begint, zullen we de leerlingtoiletten tussen Unit 2 en 3 al wel gaan
opknappen. Deze zullen waarschijnlijk tijdens de renovatie helemaal vernieuwd worden,
maar we vinden dat dit te lang duurt en de toiletten zijn verouderd en ogen (of misschien
moet ik zeggen ruiken) niet altijd even fris. Binnenkort zal er een nieuwe vloer in komen,
worden alle toilietbrillen vervangen en zullen de muren voorzien worden van een fris
kleurtje.
Tenslotte:
Een jaar geleden rond deze tijd is Henk Altena door het College van Bestuur gevraagd om
onderzoek te doen naar het onderwijs op onze school. Als team hebben we besloten dat we
Henk graag nogmaals willen uitnodigen om te kijken binnen onze school en in beeld te
krijgen waar we nu staan en waar we nog aan kunnen werken. Vorig jaar heeft Henk een
ouderavond verzorgt over de bevindingen van zijn onderzoek, dit zal nu ook weer zo zijn. In
de eerste week van maart zal deze avond plaatsvinden, u krijgt nog een uitnodiging met de
exacte datum en tijd.
Met vriendelijke groet ook namens het team,
Linda Westerik

Kind op Maandag
Week 5
29 januari t/m 2 februari
Mag dat wel?
Niet iedereen is enthousiast over Jezus. De farizeeërs en schriftgeleerden vinden dat hij zich
niet aan de regels houdt en dat Jezus met verkeerde mensen omgaat. Maar Jezus vertelt dat
hij gekomen is om mensen te helpen en mensen die hem het meest nodig hebben de weg te
wijzen. De verhalen laten zien dat regels belangrijk zijn, maar dat je ze soms juist niet moet
opvolgen.
Week 6
5 t/m 9 februari
Het groeit zomaar
Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Dit doe hij met voorbeeldverhalen over een zaaier
en het zaad, dat zomaar vanzelf groeit en veel vruchten geeft.
De kinderen ontdekken dat planten en bomen vanzelf groeien. Maar ook andere dingen
groeien vanzelf, zoals zijzelf.
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Week 7
12 t/m 16 februari
Storm!
Het stormt in de verhalen van deze week. De leerlingen
komen in gevaar als ze in een storm op het meer terecht
komen. Jezus beveelt de wind en het water, en alles
wordt rustig. Aan de overkant van het meer komen ze
een man tegen. Het stormt in zijn hoof. Jezus helpt hem
en de storm gaat liggen. De kinderen verkennen hoe het
is als het stormt in je leven en in je hoofd en hoe je weer
rustig kunt worden.
Studiedag
Aanstaande maandag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team.
Schoolschaatsen
Vandaag staat voor Unit 3 de laatste schaatsles op het programma. De afgelopen 2 weken is
er met veel plezier maar zeker niet zonder dat er iets geleerd is, geschaatst. Ouderraad
bedankt voor het mogelijk maken hiervan!

OR-vergadering
De OR-vergadering van gisteravond is niet doorgegaan wegens ziekte van een aantal leden.
Er zal een nieuwe datum gepland worden, waarschijnlijk in februari.
MR-vergadering
Op dinsdag 30 januari om 14.45 uur zal de volgende medezeggenschapsraadvergadering
plaatsvinden.
Kernconcept 3
Op dinsdag 30 januari start kernconcept 3. Het onderwerp zal zijn ‘Materie’. We gaan ons
onder andere verdiepen in grondstoffen, ‘Waar is het van gemaakt?’. Maar ook welke
eigenschappen en verschijningsvormen stoffen kunnen hebben. Er worden vast veel proefjes
gedaan de komende tijd! Het decoteam heeft al weer voor mooie aankleding bij dit
kernconcept gezorgd. Bedankt!
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Bezoek theatervoorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’!
Dinsdag 16 januari zijn Unit 1 en 2 naar het Parkgebouw in Rijssen geweest om de
voorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’ bij te wonen. Wat was het mooi en spannend!
De kinderen hebben genoten!

Gedichtenwedstrijd
Gisteren mocht Minte Nijkamp uit leerjaar 6 onze school vertegenwoordigen bij de
gedichtenwedstrijd van de gemeente Twenterand. Wat deed Minte het super goed! Ze
mocht als eerste beginnen. Minte schreef onderstaand gedicht:
Paarden
Paarden zijn mooie dieren
En die zijn feestjes vieren
Heel mooi bruin en wit
Een beetje oud maar ze heeft nog pit.
Elke dag verzorgen
Maar er is iets verborgen
Lekker strelen
En dan lekker spelen.
Het was heel spannend en er zaten hele mooie gedichten tussen. Minte is geen kampioen
geworden, maar is naar huis gegaan met een welverdiende gouden medaille!
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Nationale voorleesdagen
Van 24 januari tot en met 3 februari zijn weer de landelijke
voorleesdagen. Elk jaar wordt er een prentenboek gekozen
dat centraal staat. Dit jaar is het het boek: ‘Ssst, de tijger
slaapt!. Op dinsdag 30 januari zal een muziekdocente een
muziekles rondom dit boek komen geven in Unit 1. Het boek
is natuurlijk ook in de klas en zal voorgelezen worden.
Bezoek theatervoorstelling ‘Dobbe en de Draak’
Donderdag 1 februari zal Unit 2 een bezoek brengen aan het
Punt in Vroomshoop om daar de voorstelling ‘Dobbe en de Draak’ bij te wonen. Juf Ilse zal
het vervoer regelen.
Zending
Tot aan de kerstvakantie hebben we gespaard voor de stichting ‘UP4S’, zij bieden onderdak
en onderwijs aan kinderen in Oeganda. Voor de zomervakantie is een deel van hun
Oegandese kinderkoor bij ons op school geweest om workshops te verzorgen. We hebben
het mooie bedrag van €250,- aan de stichting kunnen overmaken.
De komende periode gaan we sparen voor de stichting ‘Philadelphia Namibië’. Zij hebben als
doel om de levenskwaliteit van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen te verbeteren.
Maandag 5 februari zal Dhr. Piet van den Berg in Unit 2 en 3 komen vertellen wat dit precies
inhoudt. We hopen dat dit de kinderen zal motiveren om ook voor deze stichting zoveel
mogelijk te sparen.
Brandweerlessen
Op vrijdag 9 februari zal de brandweer Twenterand een aantal lessen komen verzorgen over
brandveiligheid en wat je moet doen als er brand is.
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 16 februari ontvangt u de volgende nieuwsbrief.

