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VRIJDAG 21 DECEMBER 2018
Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 17 DECEMBER 2018
DINSDAG 18 DECEMBER 2018
Je kunt je nog opgeven voor het damtoernooi.

WOENSDAG 19 DECEMBER 2018
Wij gaan vandaag met de gymbus naar ouderencentrum Welgelegen en kerstliedjes zingen.
DONDERDAG 20 DECEMBER 2018
‘s Middags om 12.00 uur allemaal vrij. Om 16.30 uur welkom voor kerstmaaltijd. Ouders kunnen om
16.30 uur gerechten brengen. Ouders zijn om 19.00 uur welkom voor een warme drank.

VRIJDAG 21 DECEMBER 2018
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben inloop.
Bijzonderheden/aankondigingen
Woensdag een kerstmuts op!
Als de leerlingen thuis een kerstmuts hebben, neem die woensdag dan even mee! Bij voorbaat dank!
Lijkt leuk als wij zingen voor de ouderen.
Maandag 7 januari 2019
Wij melden alvast dat iedereen maandag 7 januari a.s. van harte welkom is bij de proost op het nieuwe
jaar. We doen dit om 8.30 uur samen in het speellokaal.
Kerstkaarten
Wij vinden het jammer dat er ieder jaar kerstkaarten blijven liggen die door leerlingen zijn uitgedeeld.
Als je het leuk vindt om een kaart te geven, neem dan één kaart mee voor in de klas. Veel leuker en
dan blijft er geen kaart ‘zielig en alleen’ in de gang liggen.
Namenwedstrijd
Den a.u.b. aan onze namenwedstrijd. Wij hebben al hele creatieve namen binnen. De projectgroep wil
de namen graag voor 15 januari ontvangen. Het kan heel eenvoudig via mail. Even een tip van een
‘ouwe Drent’: Denk ook eens aan de streektaal. Een woord als ‘mandielig’ heeft de betekenis als
‘samen’. Een afgeleide daarvan is ‘Maandewark’: werk dat je samen doet. Het is slechts een tip.
Damtoernooi: Op woensdagmiddag 9 januari is het damtoernooi van damclub De Vechtstreek in
de Binder in Gramsbergen voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. We gaan proberen om twee teams te maken. Eén team met kinderen uit groep 5-6 en één team met kinderen uit groep 7-8. Een team bestaat uit
minimaal 4 spelers. De kinderen die graag mee willen doen kunnen zich t/m 18 december opgeven bij
de leerkracht.
Zie verder: ‘extra pagina’.
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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Tevredenheidsonderzoeken ouders-verzorgers/leerlingen
De afgelopen maanden zijn er op verschillende scholen tevredenheidsonderzoeken afgenomen.
Wij kregen brieven en codes later binnen i.v.m. ‘spam’.
Alle gezinnen krijgen een brief met een inlognaam en inlogcode. De aanpak staat in de brief.
Wij kunnen absolute anonimiteit garanderen, omdat wij de brieven –elke brief heeft een eigen code– willekeurig in de enveloppen hebben gedaan. Uw naam is dus absoluut niet gekoppeld aan een bepaalde code.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen ook een formulier met een speciale code. Zij krijgen het formulier
niet mee, maar kunnen anoniem de vragen beantwoorden via computer/chromebook.
Wij weten niet wanneer de resultaten beschikbaar komen, maar zullen ons uiterste best doen om het nog
‘met de oude samenstelling’ te bespreken. Er kunnen uitkomsten zijn die interessant zijn om mee te nemen in de nieuwe school.
Uit de school geklapt………………..
Serieus vergaderen en een hond op bezoek!
Dinsdag 11 december j.l. had het team vrijwillig een vergadering belegd in de avonduren. Om 20.00 uur
zou de voorzittershamer onherroepelijk op tafel vallen ten teken van het begin der beraadslagingen.
Voor aanvang stonden enkele teamleden even buiten, toen voor de zoveelste keer een ‘Jack Russelachtig’ hondje het plein op liep. Keurig verzorgd diertje, band om de hals.
‘Van wie zou die hond zijn?’ Toch maar even de dierenambulance gebeld. ‘Heeft u het dier aangelijnd, of
ergens binnen? Anders komen wij niet!’ Geen gek uitgangspunt, je hebt ook geen zin om voor niets te
komen.
Hondje maar in de hal. Deuren maar open. ‘Het wordt tijd om te beginnen, anders heeft die extra vergadering ook geen zin!’ ‘Prima, laat de deur maar open, dan horen wij hem wel! Geen woord aan gelogen!
Bij het onderdeel ‘Ingekomen stukken’, zat juf Wilna helemaal verstopt onder het ‘Jack Russelachtige
diertje’. Even later hoorden wij gerommel in de hal, ten teken dat de eigenaar de hond –getipt via Facebook– kwam ophalen.
Wij konden de dierenambulance niet afbellen i.v.m. privé-nummer. Tip: bel dan gewoon het centrale nummer. Die annuleert de melding bij de ambulance. (Wij even niet aan gedacht!)
Al met al een agendapunt om met de nodige hilariteit op terug te komen.
In verband met de nieuwe AVG-wet kunnen wij geen foto plaatsen, maar in de app schreef juf Wilna wel:
‘Ik mis hem nu al!’
Medewerker dierenambulance was ook blij dat eigenaar zich had gemeld.
In verband met de AVG-wet, kunnen wij geen foto opnemen.
Ook is het niet toegestaan om
roepnaam, of voedselvoorkeuren
aan te geven.
Als u die AVG ook redelijk
‘doorgeschoten vindt’, dan zijn het
eens!

Handig om te weten…………..
In de vorige fusienieuwsbrief voor ouders-verzorgers zijn mededelingen gedaan over de vorming van het
nieuwe team. Morgen ontvangen beide teams een brief van het bestuur waarin staat beschreven hoe alles gaat verlopen. Het verloopt nu mooi volgens planning.
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