1 december 2016

Belangrijke data:
Maandag 5 december 2016: Sinterklaasfeest
Woensdag 7 december 2016: Knieperties bakken
Vrijdag 9 december 2016: Kerstmarkt Exloo 17.30 – 21.30uur
Maandag 19 december 2016: MR 19.30uur
Donderdag 22 december 2016: Kerstviering 17.00 – 18.30uur
Vrijdag 23 december 2016: Alle kinderen om 12.00uur vrij
Kerstvakantie van zaterdag 24 december t/m zondag 6 januari 2017

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten zijn al geruime tijd in ons land. Aanstaande maandag, 5 december,
hebben wij vernomen dat hij in Exloo bij ons op school gaat komen. Als alles goed gaat , en
dat is uiteraard altijd een vraag, komt de Sint rond 8.30uur op school aan. We zullen met z’n
allen hem opwachten bij school. Vervolgens zal hij de klassen in gaan om kennis te maken
met alle lieve kinderen van Exloo. We kijken met z’n allen uit naar zijn komst…

Kerstviering
Donderdag 22 december vieren we met zijn allen kerst.
Tegen 16.50 uur worden alle kinderen op school verwacht voor
het kerstbuffet. Het buffet begint om 17.00 uur. Het gaat om het
gezellige samenzijn als groep. Om het tot een geslaagd buffet te
laten komen is de vraag of een ieder een
gerechtje wil meenemen voor het buffet.
In groep 1 t/m 6 is een kerstcommissie die het
buffet coördineert. Groep 7/8 coördineert het
zelf. Na afloop van het buffet sluiten we samen
met kinderen en de ouders het jaar af op het
schoolplein onder genot van warme
chocolademelk en glühwein. De afsluiting vindt
rond half zeven plaats. U bent allen van harte welkom.

Even voorstellen, nieuw Mr Lid
Woensdag 16 november ben ik benoemd tot nieuw MR lid, nadat er afscheid is genomen
van Claudia Lotringen die de afgelopen 3 jaar zitting had in de MR. Graag wil ik me aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Hilde Lambregts, 32 jaar, geboren en getogen Terschellingse en
moeder van Marit (groep 3) en Jort (groep 1). 11 jaar geleden ben ik in Exloo komen wonen,
omdat mijn man hier al een aantal jaren werkte bij Ten Berge Bosbouw. Zelf werk ik sinds
een aantal jaar bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, momenteel in de functie van
Teamleider Personeelsplanning&Flexeenheid.
Afgelopen zomer ben ik gevraagd of ik zitting wou nemen in de MR. Op dat moment sloot ik
net het voorzitterschap van de oudercommissie van de Peuterspeelzaal af, wat ik de
afgelopen 3 jaar had gedaan. De MR van de Basisschool is voor mij een fijne manier om op
een positieve manier bij te dragen aan de dagelijkse gang van zaken op de school van onze
kinderen. Binnen de MR kunnen namelijk ouders en leerkrachten meedenken over alle zaken
die spelen op en om de school. Je bent medeverantwoordelijk voor het welzijn van de
leerlingen en het team en daarnaast bewaak je mede de kwaliteit van het onderwijs. Naast
mij is ook Hugo Ouwendijk als ouder lid van de MR. Voor ons als MR-leden is het van belang
dat we weten wat er speelt bij de ouders van de kinderen die op de Zweng naar school gaan.
In de MR zijn alle onderwerpen bespreekbaar die spelen rondom kinderen die naar school
gaan. Daarom horen we graag van jullie. Je kan ons gewoon aanspreken op school, maar we
zijn ook te bereiken via mrdezweng@gmail.com Schroom niet en laat van je horen als je je
ergens zorgen om maakt, graag meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen of als je
goede ideeën hebt waar we als school wat mee zouden kunnen doen. Immers we willen
allemaal een leeromgeving waar ons kind zich optimaal kan ontwikkelen!

Aanwezigheid directie
Maandagochtend 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december
Donderdag 15 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december

Schoolfruit
Inmiddels we al een paar weken het schoolfruit ontvangen. De
kinderen (en juffen) hebben naast onder andere de appels,
mandarijnen en peren ook een pomelo en een kaki gegeten.
Afwisseling en nieuwe groente en fruit komen aan bod.
De ouderbrochure is helaas net iets te groot om per mail aan u te
versturen, maar bij deze het internet-adres waar u deze kunt inlezen:
https://drive.google.com/file/d/0BxsbII5RAY4QT2NUNUFtcXR1Qm8/view
In deze ouderbrochure staan leuke tips en weetjes rondom fruit en groente.
Museumbezoek groep 7/8
Donderdag 24 november zijn de leerlingen van groep 7&8 naar het Drents Museum
en het Drents Archief in Assen geweest. Na een busreisje, kwamen we aan op de
plek van bestemming. We zijn begonnen in het Drents Museum, waar we plaats
mochten nemen op een hele grote bank. We voelden ons net poppen in een
poppenhuis!
We mochten een kijkje nemen in het huis van meneer en mevrouw van Lier, en het
was bijzonder om te zien hoe zij leefden 250 jaar geleden. Mevrouw van Lier had
geen personeel, dus een aantal leerlingen kreeg
een taakje om te helpen, erg leuk! De kinderen
werden verdeeld in groepjes, en ze kregen een
voorwerp van deze tijd mee. Ze moesten zoeken
naar hetzelfde voorwerp, maar dan uit de tijd van
toen! Op die manier zijn we door het hele huis
gekomen, wat heel bijzonder was! We waren zeer
onder de indruk, zowel van het huis als van
mevrouw van Lier!
Daarna zijn we naar het Drents Archief geweest,
waar we in de kelders van het archief terecht
kwamen, spannend! De leerlingen kregen een
bijzondere opdracht: Operatie Sigismund! Aan de
hand van verschillende opdrachten, waarbij zij
verschillende bronnen uit het archief van Sigismund
onderzochten, moesten ze erachter zien te komen
waar het zegel verstopt was. Iedereen was fanatiek
en uiteindelijk, toen de code werd gekraakt, was het
zoeken geblazen! Mellanie heeft het zegel
gevonden!
We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde ochtend!

