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Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer een tijd geleden dat er een Veldkeitje verscheen. Dat heeft te maken met het
feit dat we nu veel communiceren via SchouderCom en Facebook. We zijn blij met de
positieve reacties op de Facebookpagina van school en op de SchouderCom-app. De
proefperiode van drie maanden hebben we omgezet in een vaste licentie. We blijven
SchouderCom dus gebruiken.
We realiseren ons dat niet alle ouders Facebook hebben. Op Facebook plaatsen we bijna
wekelijks foto’s/fotocollages van de dagelijkse praktijk en van bijzondere activiteiten. In het
Veldkeitje blijven we (een aantal) van deze activiteiten ook vermelden. U blijft dan in grote
lijnen op de hoogte van activiteiten, maar om de foto’s en de fotocollages te zien raden we u
toch aan om regelmatig op onze facebookpagina te kijken!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
Oproep
Vandaag zijn er twee moeders van de Luizenbrigade geweest om de leerlingen te
controleren op hoofdluis. De Luizenbrigade bestaat nog maar uit vier ouders en dat is echt te
weinig. Ondanks onze oproep in het Veldkeitje hebben zich nog geen nieuwe (groot)ouders
aangemeld om mee te helpen. Vandaar dat wij opnieuw een
dringende oproep doen om extra (groot)ouders te werven voor de
Luizenbrigade. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen
regelmatig gecontroleerd worden op neten en/of luizen, zodat we
bij het constateren hiervan direct maatregelen kunnen nemen om
verdere verspreiding tegen te gaan.
Juf Ina Zwiers neemt de coördinatie van de Luizenbrigade op zich,
dus u kunt bij haar terecht voor aanmelding en/of vragen. Doet u
mee?

Schoolmaatschappelijk werk
Op maandag 13 februari houdt de schoolmaatschappelijk werkster weer
spreekuur op school, van 9 uur tot 10 uur. U kunt hiervoor gewoon naar
school komen en hoeft vooraf geen afspraak te maken. Ze maakt voor
het spreekuur gebruik van het kantoortje direct links bij de hoofdingang
van school.
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Activiteiten
Nieuwjaarsborrel
We zijn dit jaar begonnen met een nieuwjaarsborrel met
alle leerlingen, collega’s en enkele OR-leden. Dat deden
we met een feestelijk drankje en zelf gebakken rolletjes.
Het was een gezellig en feestelijk begin van het nieuwe
jaar.
Schrijver op school
Op 16 januari hadden we schrijver Pieter Koolwijk op
bezoek in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Pieter heeft vier
boeken geschreven, waarvan "Vlo en Stiekel" misschien wel het
meest bekend is. Wij hebben de vier boeken (allemaal van
Lemniscaat) op school en de leerkrachten lezen hier uit voor. "Vlo en
Stiekel" is in 7 talen verschenen en het boek "Bens boot" werd vorig
jaar bekroond met een Vlag en Wimpel! Wij vonden het ontzettend
leuk om een schrijver (die overigens in Emmen woont) op school te
hebben. Pieter heeft veel verteld. Na afloop konden de kinderen
vragen stellen. Het was een geslaagde ochtend!
Deze week vermeldde Pieter op zijn Facebookpagina dat hij het script
van zijn vijfde boek bij Uitgeverij Lemniscaat heeft ingeleverd. Als zijn
vijfde boek uitkomt (naar verwachting rond de herfst) dan nodigen wij
Pieter weer uit op school om over zijn nieuwe boek te vertellen

Voorstellingen
De kinderen hebben in de maand januari weer kunnen genieten van diverse voorstellingen.
De groepen 1 t/m 4 hebben de voorstelling “ De ober van niks"
gezien, die gespeeld werd door Jinky Beijk van Poppentheater
Jinky's Mikmak. Het was ontzettend leuk! Deze voorstelling werd
georganiseerd door de Brede School.
Groep 1/2 heeft in januari een voorstelling gehad over “ Kabouter
Thijm”, groep 5/6 heeft deze week “ Galileo” gezien en groep 7/8 is
naar “ Onbekend land” geweest. Groep 3/4 gaat nog naar “ Help,
mijn vader krimpt.”
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Schoolfotograaf
Er is inmiddels een afspraak gemaakt met de schoolfotograaf, op woensdag 22
maart. Nadere informatie volgt nog.

Vrijwillige ouderbijdrage
Denkt u aan het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage? Wij hebben inmiddels van een
flink aantal ouders de bijdrage binnen, maar nog niet van iedereen. U kunt
alle gegevens nalezen in de brief, die we in januari via SchouderCom
hebben gestuurd.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Overig nieuws
Op de laatste pagina’s van dit Veldkeitje hebben we op verzoek enkele flyers geplaatst: een
tweetal flyers van de buurtsportcoach en gymnastiekvereniging Klazienaveen en eentje van
de GGD over de voorleesdagen.
Belangrijke data
Woensdag
Maandag
Maandag
Maandag

8 februari
13 februari
20 februari t/m 24 februari
27 februari
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Bibliobus
Spreekuur SMW
Voorjaarsvakantie
Rosenmontag
Alle kinderen zijn vrij.
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