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Inloopbijeenkomst kindcentrum Wolfsbos, 19.00 - 20.30 uur
Natte gymles, groep 5
Oud papier
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Nieuwsbrief
Open Dag Stichting Bijeen

Inhoud
- Belangrijke data
- Inhoud
- Regel van de maand
- Jubileumdisco
- Rapport- en adviesgesprekken
- Open huis Stichting Bijeen
- Even voorstellen
- Schoolkorfbaltoernooi
- Hulp gevraagd bij de luizencontrole
- Inloopbijeenkomst kindcentrum Wolfsbos
- Actiefjonghoogeveen.nl

blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 2
blz. 2
blz. 2
blz. 2
blz. 2
blz. 3/4

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 november is dat de regel:
’Als iemand iets doet of zegt wat ik niet wil zeg ik: ’Stop, hou op’.’
Jubileumdisco
Donderdagavond 14 februari vierden we ons 15 jarig
jubileum van school met een jubileumdisco. Het team en de
OR kijken met veel plezier terug op deze avond. Mede
dankzij de dj's Finn (uit groep 8) en zijn dj-vriend Kris was
het een swingende party. Iedere leerling heeft een speciale
jubileumdrinkfles gekregen als presentje. Wat leuk om te
zien dat er op school al zoveel kinderen zijn die hier gebruik
van maken! Op naar het volgende jubileum!
Rapport- en adviesgesprekken
De afgelopen week zijn de rapport- en adviesgesprekken geweest. Fijn om alle ouders en/of
verzorgers weer gezien en gesproken te hebben. Deze keer hebben we voor het eerst de rapporten
eerder meegegeven dan na het gesprek. De reacties hierop waren hierop positief.
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Open huis Stichting Bijeen
Woensdagochtend 20 maart houden alle scholen van
Stichting Bijeen ’open huis’. Ook onze school is geopend
voor (nieuwe) ouders en andere belangstellenden. Vindt u
het leuk om eens een kijkje in de klas te nemen? Dan ben u
van harte welkom tussen 9.00 en 11.00 uur.
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.
Even voorstellen
Hallo, ik ben Melissa Heg en ik woon in Assen. Ik zit
momenteel in het eerste jaar van de Pabo op de
Hanzehoge school in Groningen. Hiervoor heb ik de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker
afgerond. Naast mijn studie werk ik in de bediening
en in de keuken bij een Thais restaurant en vind ik
het leuk om te koken en te reizen. Ik vind het
belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school
om zo op ieder zijn eigen niveau, het beste uit
zichzelf te halen. De leerlingen daarin begeleiden en
stimuleren is een van mijn redenen om te kiezen
voor het onderwijs. Dit schooljaar ga ik stage in
lopen groep 3 en groep 6.
Schoolkorfbaltoernooi
De kinderen uit groep 3 t/m 6 kunnen dit jaar weer meedoen aan het
schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi wordt georganiseerd op dinsdag 21 mei
voor de groepen 3 t/m 5 vanaf 16.00 uur en op woensdag 22 mei voor groep 6
vanaf 14.45 uur. Beide toernooien zijn rond 19.00 uur afgelopen. Inschrijven
kan vanaf maandag in de klas. Opgeven kan t/m vrijdag 22 maart. We hopen
weer op veel kinderen die mee doen aan dit toernooi. Groep 7 en 8 zijn op
schoolkamp, zij kunnen dus helaas niet mee doen aan dit toernooi.
Hulp gevraagd bij de luizencontrole!
De groep ouders die onze kinderen nakijkt op luizen is erg klein geworden. We vragen dringend hulp.
De controle is elke eerste woensdag na een vakantie. Vele handen maken licht werk. Meld u aan bij
de leerkracht van uw kind.
Inloopbijeenkomst kindcentrum Wolfsbos
Donderdagavond 7 maart is er een inloopbijeenkomst over ons nieuwe schoolgebouw. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd. In de bijlage leest u meer informatie over deze avond.
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Actiefjonghoogeveen.nl
Actiefjonghoogeveen.nl is dé verzamelplaats van activiteiten voor de jeugd van 0 tot 13+. Kijk
op www.actiefjonghoogeveen.nl voor leuke sportieve, creatieve en sociale activiteiten (vaak gratis).
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