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Belangrijke data
28 januari
7 februari
8 februari
13 februari
13 februari
14 februari
14 februari
15 februari
18 t/m 22 februari
week 9

Open avond voortgezet onderwijs, 19.00 - 21.30 uur
Voorstelling ’Stormkracht’ bij de Tamboer, groep 7 en 8
Nieuwsbrief
Jubileumdisco, groep 1 t/m 4, 18.00 - 19.00 uur
Jubileumdisco, groep 5 t/m 8, 19.15 - 20.30 uur
Studiedag, alle kinderen vrij
Oud papier
Kinderen ontvangen hun rapport
Voorjaarsvakantie
Rapport- en adviesgesprekken
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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 februari is dat de regel ’Ik loop rustig in school.’
Jubileumdisco
Dit schooljaar bestaat onze school alweer 15 jaar. Dit
jubileumjaar willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten
gaan. Woensdagavond 13 februari willen we alle kinderen
daarom welkom heten in discotheek ’De Goudvink’.
We organiseren namelijk een kinderdisco. De kinderen van
groep 1 t/m 4 zijn welkom van 18.00 - 19.00 uur.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van 19.15 - 20.30 uur. De
dag na het swingen kunnen de kinderen lekker bijkomen, ze
zijn namelijk vrij op 14 februari (dit was al bekend). Een
officiële uitnodiging voor deze feestavond krijgen de kinderen
volgende week mee naar huis.
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Voorleesontbijt
Afgelopen woensdag was de voorleesochtend. Het was een gezellige start van
de dag met vele knuffels, kussens en superstoere pyjama's. Het doel van de
voorleesochtend is natuurlijk het promoten van voorlezen. Wist u dat:
voorlezen helpt om kinderen te leren zich te concentreren en dat voorlezen de
fantasie en het begrip voor elkaar stimuleren? Dit zijn nog maar een paar van
de vele voordelen van voorlezen. Daarbij komt dat het ook nog eens een super
gezellig moment van de dag kan zijn. Veel plezier bij het voorlezen vanavond!
School van de maand
Kinderen van onze school mogen in de maand februari gratis zwemmen in
De Dolfijn. We zijn namelijk alweer ’School van de maand’. De entree is gratis
op de woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Laat je entreeticket wel even zien
bij de kassa. De kinderen krijgen hun ticket maandag 28 januari op school.
Unicefloop
Zondag 14 april wordt de Unicefloop weer georganiseerd in het
centrum van Hoogeveen. Bij deze sponsorloop laten
basisschoolkinderen zich sponsoren voor Unicef. De kinderen lopen
rondjes over een parcours voor het gemeentehuis.
Maandag 28 januari krijgen alle kinderen van school een flyer mee naar
huis over dit evenement. Ze kunnen vanaf dat moment opgegeven
worden op www.cascaderun.nl. Dit kan t/m donderdag 14 maart of tot
het moment dat het maximaal aantal kinderen is opgegeven.
We hopen dat er weer veel kinderen van onze school mee doen.
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Open avond VO en open lesmiddagen
De leerlingen en ouders/verzorgers uit groep 7 en 8 worden uitgenodigd voor de open dagen van het
Voortgezet Onderwijs. Deze open dagen zijn op donderdag 24 en maandag 28 januari tussen 19.00
en 21.30 uur. De scholen zijn te zien op de volgende locaties:


RSG Wolfsbos:

Groene Driehoek
Harm Smeenge
Dikkenberg
Meander


vwo, havo en mavo/tl
vmbo en lwoo
vmbo en lwoo
praktijkonderwijs

Roelof van Echten College:

Bentinckspark
Eduwiek

gymnasium, atheneum, havo en mavo/tl
vmbo en lwoo en praktijkonderwijs

Daarnaast worden de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd voor de open lesmiddag. Tijdens deze
middag kunnen zij het ‘brugklasleven’ ervaren op beide scholen. De leerlingen moeten zichzelf
opgeven via de website van het VO. Mocht het nodig zijn, krijgen de leerlingen eerder vrij van
De Goudvink om deel te kunnen nemen aan deze middagen.

RSG Wolfsbos: Wolfsbos Live op woensdagmiddag 6 februari 2019
vanaf 12.00 uur (locatie Harm Smeenge en locatie Groene Driehoek)

Roelof van Echten College: Open lesmiddag op woensdagmiddag 13 februari 2019
vanaf 13.30 uur (locatie Voltastraat en locatie Bentinckspark)
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Flyer jubileumdisco
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