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Gelukkig nieuwjaar!
Namens het team wens ik iedereen een heel goed 2019. We gaan er weer een fijn jaar van maken
met z’n allen. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en van de gezellige dagen.
Lekker uitgerust, dan gaan we weer goed van start. De bouwplannen krijgen steeds meer vorm,
tekeningen hangen in de gang op het raam dus kom gerust even een kijkje nemen. Voor de vakantie
heeft onze leerlingenraad samen met leerlingen van de Krullevaar gekeken naar de plannen voor de
buitenruimte. Onze leerlingenraad heeft in alle groepen gevraagd wat de kinderen graag wilden. Alle
ideeën hebben ze met Robert Koetschruiter van de gemeente Hoogeveen besproken. Hij gaat nu een
schetsontwerp maken. We zijn heel benieuwd. U ziet het we zijn alweer volop in de running.
Met vriendelijke groeten, Gerry Arts-Moerman
Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij
met elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school.
Deze hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar
in de groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te
besteden. In de maand januari is dat de regel ’Ik ben aardig tegen iedereen.’
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Cito-toetsen
In week 4 starten we in alle groepen weer met de Cito-toetsen.
De Cito-toetsen nemen we in januari en juni af om te kijken naar de
vooruitgang van uw kind. De toetsen die groep 6, 7 en 8 de komende
periode maken tellen ook al mee voor de plaatsing op het voortgezet
onderwijs (VO). De resultaten van de toetsen worden met u besproken
tijdens de rapportgesprekken in week 9.
We willen u vragen om in de komende periode afspraken met
bijvoorbeeld een tandarts zo veel mogelijk na schooltijd in te plannen.
Ook is het fijn als de kinderen op tijd en uitgerust op school komen.
Bedankt voor uw medewerking.
Dringende oproep biebouders
Groep 5 t/m 7 mag op dinsdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur boeken lenen uit de schoolbibliotheek.
Hiervoor zijn we dringend op zoek naar nieuwe biebouders. Lijkt het u leuk om een handje te
helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Alvast heel erg bedankt!
Inschrijven nieuwe leerlingen
Wij willen graag weten hoeveel kinderen er dit jaar en volgend jaar nog komen, dan kunnen wij
rekening houden met de indeling van de groepen. Heeft u nog geen keus gemaakt? Kom dan gerust
eens bij ons kijken. U ben altijd welkom! Wordt uw kind voor 1 december 2019 vier jaar en kiest u
voor onze school? Wilt u zich dan zo spoedig mogelijk aanmelden. Dit kan bij juf Gerry, loop even
binnen of bel even voor een afspraak.
Oud papier
Dit schooljaar is er ook weer een actieve groep (vaders, oudere
broers en een leerling uit groep 8) die helpt bij het ophalen van het
oud papier in de wijk. Dit gebeurt ongeveer een keer per maand. Het
oud papier levert de school veel geld op. Dit geld wordt besteed ten
behoeve van de kinderen van school. Het rooster voor het komende
halfjaar moet nog worden gemaakt. Wilt u ook een keer of een
aantal keren helpen? Geeft u zich dan op bij meester Bart-Jan. U
mag ook een mail sturen naar b.wolting@bijeen-hoogeveen.nl. Het
komende halfjaar wordt het papier opgehaald op 17 januari, 14
februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni en 11 juli.
Noteert u deze data alvast?
Voorleesontbijt
We doen op 23 januari mee aan het nationale voorleesontbijt. Dit betekent:
pyjama aan, kussen en knuffel mee en lekker ontbijten op school terwijl je
voorgelezen wordt. Heerlijk! Wilt u er wel aan denken dat de kinderen ook
gewone kleding mee krijgen voor de rest van de dag?
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Bericht van juf Jinke
Dag, allemaal. Het is al lang geleden dat jullie iets van mij hoorden.
Nadat ik 2017 zo positief had afgesloten na de stamceltransplantatie, kreeg ik begin 2018 weer een
tegenslag te verwerken. Er zijn nu verkeerde cellen in mijn hersenvocht gevonden. De behandeling
hiervan is in maart gestart en had direct goed effect, maar het blijft een spannende en onzekere tijd.
Gelukkig stabiliseert de ziekte zich nu. Het is dan ook de kunst om te leren omgaan met mijn
beperkingen, zoals geheugen, lezen en oriëntatie, maar ik kan nog heel veel…. Dus we proberen er
nog zoveel mogelijk van te genieten.
Per 1 december ben ik met vervroegd pensioen gegaan, wat ik ook al van plan was, voordat de ziekte
zich openbaarde in het voorjaar van 2017. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle steun,
belangstelling en betrokkenheid in welke vorm dan ook. Wat ben ik ontzettend verwend door de
kinderen, collega’s, ouders, OR, MR, enz. Ongelooflijk! Ik ben heel blij met het afscheidsfilmpje van
alle kinderen, allemaal leuke dansjes, liedjes en muziek, een swingende verrassing. Dit heeft veel
indruk op mij gemaakt. De Goudvink heeft een hele speciale plaats in mijn hart gekregen. Dank jullie
wel! Bij de start van 2019 wens ik jullie een fijn en gezond nieuwjaar toe.
Veel liefs van Jinke Sikkema
Afscheid juf Christy
Hallo allemaal! Aan alle leuke dingen komt ooit een eind. Helaas is mijn stage bij jullie op o.b.s. De
Goudvink al bijna afgelopen. Komende week zal mijn laatste week zijn.
Mijn officiële laatste dag is dan donderdag 17 januari. Ik ben nog steeds druk bezig met mijn
onderzoek dus ik zal af en toe nog eens langskomen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad en
wie weet zien we elkaar nog eens. Bedankt voor de leuke tijd! Groetjes Christy
Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te
Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een
uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 meter, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van
Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 meter
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk
één in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is
om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
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Kerst in d’Olde Bieb
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