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12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
19 t/m 22 februari
23 februari
24 februari t/m 4 maart
5 maart
7 maart
17 maart
21 maart
26 maart
30 maart t/m 2 april
5 april
11 april.
17 t/m 19 april
26 april
27 april
28 t/m 13 mei

Margemiddag , alle groepen ’s middags vrij
Start stagiaire groep 5/6
Stakingsdag: alle leerlingen vrij
Groep 6 uitstapje naar Oldersum (Duitsland)
Rapport/portfolio mee
Oudergesprekken (zie onder)
Groep 5 t/m 8 blijft op school: 14.00 uur vrij (zie onder)
Voorjaarsvakantie
Groep 7 en 8 voorstelling “Vlees” in Zandeweer
Afscheid juf Petra: 15.00 – 17.00 uur
Oud papier
Open dag 10.30-12.00 uur voor nieuwe leerlingen
Presentatie project 18.30- 19.30 uur
Goede vrijdag + Pasen, alle leerlingen vrij
Schoonmaakavond
Margedag alle kinderen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsdag op school
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie, (incl. Bevrijdingsdag +Hemelvaart)

Herinnering margemiddag
Denkt u eraan dat de leerlingen maandagmiddag 12 februari vrij zijn.
Stakingsdag
Wij gaan gezamenlijk naar de stakingsmanifestatie van 13.00 tot 15.00 uur te Groningen. Ook
ouders zijn van harte welkom om hier aanwezig te zijn. Zie:www.aob.nl
Wijziging schoolfruit per 5 maart 2018
Vanwege de vaak kleine porties fruit, hebben we besloten om op woensdag en donderdag het fruit
te verdelen. De vrijdag vervalt dan. We verzoeken U om op maandag, dinsdag en vrijdag uw
kind(eren) zelf fruit/groente mee te geven. We hopen dat U hier begrip voor hebt.
Roosterwijziging groep 2-3-4 op vrijdagmorgen
Na de voorjaarsvakantie start groep 2 met juf Laura bij groep 3 (in hun lokaal).
Groep 4 zal dan van juf Tineke les krijgen in het lokaal naast groep 3.
Groep 2 mag dan voor schooltijd ook buiten spelen op het grote plein. De ouders hoeven deze
kinderen dan niet meer naar binnen te brengen.
Indien hier vragen over zijn, horen we dit graag,

Vrijdag 23 februari groep 5 t/m 8: overblijven
Op deze laatste dag voor de vakantie blijven deze groepen samen op school. Graag hiervoor brood
en drinken meegeven. Alle kinderen zijn dan om 14.00 uur vrij.
Continurooster
De MR heeft besloten om op korte termijn een enquête met informatie rond te sturen over het
continurooster. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken.
Gastles Veilig Verkeer Nederland
Afgelopen vrijdag verzorgde Veilig Verkeer Nederland een gastles over de
gevaren van het gebruik van mobieltjes in het verkeer en met name op de fiets.
Het gebruik van smartphones op de fiets leidt tot 40 % grotere kans op een
verkeersongeval. Volgens inschattingen speelt het smartphonegebruik een rol bij
1 op de 5 fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn.
Tijdens de les werd samen met de leerlingen gekeken naar de gevaren die
ontstaan door het gebruik van de smartphone tijdens het
fietsen. Ze konden zien, leren en ervaren wat afleiding met je
doet. Er werd gekeken naar filmpjes en er werden proefjes gedaan. Zo mochten
een aantal kinderen proberen een berichtje te tikken op een telefoon en
tegelijkertijd een pingpongballetje hoog te houden.
Na dit leerzame uur werd een fietsstuur gekoppeld aan het digibord. Op het bord
was een weg te zien. De kinderen moesten
proberen zo netjes mogelijk te fietsen.
Daarnaast kregen ze de opdracht om een
bepaald berichtje te typen op een telefoon.
Maar goed dat het virtueel was, anders
waren er veel ongelukken gebeurd die middag! Het was een
leuke en leerzame middag!
Voorleeswedstrijd
Namens onze school deed afgelopen woensdag, 7 februari 2018, Mette Dulleman uit groep 7 mee
aan een regionale voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd in Uithuizen. Er waren tien
schoolkampioenen die aan de wedstrijd meededen. Mette heeft heel goed voorgelezen. Wethouder
Bouwman zat in de jury en las het juryrapport voor. Helaas heeft Mette niet gewonnen maar wel
een prima prestatie geleverd.
Even voorstellen
Hierbij wil ik me even voorstellen; mijn naam is Gerard Riekwel, ik
ben 28 jaar, woon in Groningen en zit in het laatste jaar van de
Pabo op de Hanze hogeschool te Groningen. Voor deze opleiding
zal ik het komende half jaar, vanaf 12 februari, in de groepen 5
en 6 mijn afstudeer Lio-stage gaan lopen. Vanaf jaar 1 heb ik al
stage gelopen op verschillende scholen en in alle groepen. Al heel
wat ervaring in het voor de klas staan dus. Voor deze stage zal ik
er op elke dinsdag, woensdag en donderdag zijn en natuurlijk ook
wel eens op de andere dagen. De eerste 4 week zal ik vooral kennis maken met de school, de klas,
het team en alles wat bij het lesgeven op school komt kijken. Daarna zal ik tot aan de
zomervakantie de lessen gaan overnemen en de organisatie in de klas leren kennen. Tijdens deze
stage zal ik ook onderzoek doen op de school, dit zal gaan over de nieuwe aardrijkskunde methode
“Vier keer wijzer”.
Ik zal u vast wel eens tegen zal komen op het schoolplein of in de klas.

Verkoop schoolspullen
In de week van 19 februari staan er op het leerplein en bij de overblijf oude
leesboekjes en leesmaterialen. Deze kunnen worden gekocht door ouders.
De prijs: 3 boekjes voor €1.00 en 7 voor €2.00. Ook is er een poppenhuis te
koop. Indien u hier belangstelling voor hebt, graag uw prijs noteren. De
hoogste bieder mag het huis voor de vakantie meenemen!
Plaatsingswijzer
Tijdens de komende oudergesprekken zal de Plaatsingswijzer worden besproken met ouders van
groep 6,7 en 8. Hieronder een uitleg wat de Plaatsingswijzer precies inhoudt.
Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs
gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het
leerlingvolgsysteem van de school.
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er
wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen en wiskunde,
technisch lezen en spelling.
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.
De Plaatsingswijzer is geen computerprogramma, waarbij met een druk op de knop een schooladvies
wordt aangeleverd. Dit zou de kinderen geen recht doen, maar ook de leerkrachten niet. De
Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te
komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie
betrokken, bijv. de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld
in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het
uiteindelijke advies.
Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden geadviseerd. Dit heeft
ermee te maken, dat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die vereist zijn voor het
betreffende onderwijs-niveau.
De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig, dat de basisschool
extra informatie aanlevert. De school van voortgezet onderwijs krijgt door het gekozen profiel
een indicatie mee van het niveau van de leerling in relatie het betreffende onderwijsniveau, en van
eventueel wenselijke aanvullende begeleiding.
1. Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.
2. Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende
onderwijsniveau wat over lijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen
naar een hoger niveau.
3. Het Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor
het betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het
(school)leven van de leerling, waardoor het presteren op school tijdelijk negatief is
beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op
grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen
het betreffende onderwijsniveau.
4. Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het
leerlingvolgsysteem, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te
voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis
(bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Ook hierbij
geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.

Oudergesprekken 2018
In de week van maandag 19 t/m donderdag 22 februari zullen er weer oudergesprekken zijn.
Als u zich nog niet heeft ingeschreven, kunt U dit alsnog doen.
Data oud papier
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in 2018. U kunt zich altijd aanmelden om te
helpen, vele handen maken licht werk.
De acties starten om 9.30 uur.
Aanmelden kan via school.
Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 15 september 2018
Zaterdag 10 november 2018
Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

Voorjaarsvakantie

26 feb. t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag en Pasen

30 maart t/m 1 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Koningsdag

27 april 2018

Bevrijdingsdag

5 mei 2018

Hemelvaartsdag + dag erna

10 mei t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018
Margedagen 2017- 2018

Maandag middag 12 februari
Woensdag 11 april
Donderdag middag 17 mei
Dinsdag middag 3 juli
Vrijdag 20 juli
HIEPERDEPIEP!

Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Studiedag team
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij

FEBRUARI
13
Nathnael Malek
13
Lisa de Winter
15
Amy van Erkel
15
Lisa van Erkel
26
Maaike Berghuis
MAART
2
Bram Timmers
6
Tom van Ellen
14
Daaf Staal
20
Esther Goldhoorn
23
Leander Zwerver
29
Esmee Slump

Groep
8
6
4
4
8
Groep
5
8
4
2
7
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 22 februari 2018.

Team obs Jansenius de Vries.

