7 februari 2017

Belangrijke data:
Maandag 13 en dinsdag 14 februari: 15-minuten gesprekken
Woensdag 15 februari: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team
Vrijdag 17 februari: alle kinderen ’s middags vrij
maandag 20 t/m vrijdag 24 februari: voorjaarsvakantie
Woensdag 1 maart: Groep 5 en 6 naar Gevangenismuseum Veenhuizen. Per
bus naar Veenhuizen, aanwezig: 8.20uur, terug om 12.30uur.
Donderdag 2 maart: MR vergadering 19.30uur

Schoolfruit
Het schoolfruit voor deze week, week 6 (6 febr. t/m 10 febr.):
1. Cantaloupe meloen
2. Banaan
3. Waspeen
Week 7 (13 febr. t/m 17 febr.)
1. Appel (Elstar)
2. Sinaasappel
3. Kiwi

Schoolrapport
Voor het eerst geven we dit schooljaar twee rapporten mee aan de kinderen. Dit nieuwe
rapport wordt digitaal verwerk, waarbij de meeste gegevens rechtstreeks uit ons leerling
administratieprogramma Parnassys komen. We zijn druk bezig om alles goed vorm te geven
en de kinderziektes uit het nieuwe format te halen, zodat alle rapporten weer klaar zijn voor
de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden op maandag 13 en dinsdag 14 februari
plaats. De uitnodiging hiervoor is al per mail al aan u doorgestuurd.

Ontwikkelingen De Zweng
Deze periode van toetsen zorgt voor ons ook weer voor een periode van goed analyseren.
Analyseren hoe kinderen zich cognitief ontwikkelen en ook analyseren of ons
onderwijsaanbod toereikend is voor de hele groep en elk kind individueel. Dit jaar hebben
we een nieuwe begrijpend lezen methode: wat zijn onze eerste bevindingen? Moeten we
nog wat aanpassen in onze instructie of lessen? Dat zijn zaken die we met elkaar oppakken.

Daarnaast zijn we op de studiemiddagen bezig met de onderwijskundige ontwikkelingen.
Zoals ook al eerder aangeven oriënteren we ons op de visie van onze school en wat wij
willen gaan uitstralen en uitdragen als school. 21e Eeuwse vaardigheden, oog hebben voor
talenten en de ontwikkeling daarin zijn mooie uitgangspunten, maar moeten ook handen en
voeten krijgen in onze school en in het team. Dat wat we pretenderen te zijn moeten we ook
waarmaken.
Hier zijn we al mee bezig, maar zullen we de komende periode
ook verder aan bouwen. Daarbij hoort ook de doorgaande lijn
binnen onze school en dus door alle groepen. Dat wat in de
onderbouw aangeboden wordt moet een logisch vervolg krijgen
door de andere groepen. We werken met afspraken zelfstandig
werken, maar deze behoeft wel een update te krijgen. Het
zelfstandig werken, volgens BAS-afspraken, valt of staat met de
voorspelbaarheid van de leerkracht. Hier ga ik samen met het
team op inzoomen en afspraken maken ten behoeve van uw
kind. We willen kinderen sterk maken, zelfstandig maken en
zelfredzaam maken. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Uiteraard zullen
we onderwijskundige ontwikkelingen en keuzes altijd met de MR bespreken.

Tevredenheidsenquête
Deze week krijgen alle oudste kinderen een brief mee, bestemd voor u als ouder. We willen
u vragen om de tevredenheidsenquête over de school in te vullen. Dit kan volledig online,
waarbij alle antwoorden gelijk verwerkt worden tot een gemiddelde en we een overzicht
ontvangen wat u ons bij open vragen meegeeft.
Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn in eerste instantie alleen inzichtelijk voor
de directeur. Vanuit deze gegevens komt een rapportage met de uitkomsten, de sterke
punten en de ontwikkelpunten. Deze zullen eerst intern besproken worden, vervolgens met
de MR en daarna teruggekoppeld worden naar u als ouder(s)/verzorger(s).
We hopen dat u deze enquête zo eerlijk mogelijk invult en ons eventueel opmerkingen en
tips kunt meegeven waar wij als school wat aan kunnen hebben.

IJspret
Op vrijdag 27 januari 2017 hebben alle kinderen de
Elfstedentocht geschaatst of gelopen. De kinderen en wij
als team hebben genoten. Dit kwam vooral dankzij een
goede organisatie van de ouderraad, hulp van ouders en
de ijsvereniging: Bedankt! Op onze website zijn enkele
foto’s te bewonderen van deze ochtend.

OPROEP VOOR KINDEREN
We proberen met het Schaapscheerdersfeest (3 juni 2017) een dansgroep van
kinderen bij elkaar te krijgen. Tijdens die dag wordt er ± 4 x een dansoptreden
gegeven. Lijkt het je leuk om mee te dansen, je zit in groep 3 of hoger en je bent
beschikbaar op de datum van het Schaapsscheerdersfeest, laat het ons dan even
weten. Wanneer er voldoende kinderen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte
houden. Uiteraard moet er vooraf wel een aantal keer geoefend worden.
Mocht je niet meer op de basisschool zitten (en jonger zijn dan ± 16 jaar), maar je wilt
graag meedansen, dan is dat uiteraard geen probleem. Je mag je opgeven, mee
oefenen en gezellig meedansen.
Wanneer je meedanst mag je meelopen in de optocht. Achter de schaapjes aan.
Mocht je nu niet mee willen dansen, maar wel in de klederdracht willen lopen en met
de optocht mee willen doen dan kan dat ook.
Graag aangeven wat je wilt
Naam:

_________________

Emailadres:

_________________

Dansgroepje + klederdracht
Alleen klederdracht

ja / nee

ja / nee

Uiterlijk 1 maart doorgeven aan:
Anita ten Berge:
rien_anita@online.nl
Karin Zikken:
mulderij70@gmail.com

06 – 22087010
06 – 29090922

Schooljudo
De groepen 2 t/m 8 hebben inmiddels twee
judoclinics in de sporthal in Exloo gekregen.
Door de judojuf en Ralph als assistent
hebben de kinderen leuke lessen gehad en
een mooie kennismaking met judo
gekregen. Aankomende donderdag is de
derde en laatste judoclinic.
De grote judomat en natuurlijk de
judopakken ontbreken niet.

Stage
Onze stagiair van de Pabo, meester Metse gaat na zijn periode in groep 3 en 4 nu naar groep
5 en 6. Hij heeft het hartstikke goed in deze groep gedaan en we gaan er vanuit dat hij de
komende periode ook weer veel kan oppikken en kan geven in de nieuwe stagegroep.

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Dinsdag 7 februari
Donderdag 9 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari (’s ochtends directieoverleg)
Woensdag 1 maart
Donderdag 2 maart

Pannakooi
Inmiddels zijn we (afvaardiging OR, Piet en ik) al een hele tijd bezig met het verkennen en
mogelijk realiseren van een pannakooi op of rondom het schoolplein. Er hebben al diverse
gesprekken plaatsgevonden en er is al een afweging gemaakt welk bedrijf het beste prijskwaliteits-product levert. Zoals ook al eerder aangegeven op de ouderavond missen we echt
iets voor de oudere jeugd. Het mooiste zou echter zijn dat de pannakooi niet op het
schoolplein komt te staan, maar ergens vlakbij het schoolplein, zodat we niet verder
inboeten aan speelruimte voor alle kinderen. Vanuit de gemeente wachten we nu op een
uitnodiging voor een gesprek met alle betrokken partijen. Wordt vervolgd …

Geef mij maar een boek
Met de actie Geef mij maar een boek! hebben boekhandels in het hele land de handen ineen
geslagen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren, ook als ze weinig te besteden
hebben, zelf hun eigen boeken in de kast hebben staan. En niet zomaar boeken, maar de
mooiste boeken die er de afgelopen jaren in Nederland zijn uitgegeven. Het eerste boek dat
op deze manier wordt aangeboden was vorig jaar Oorlogswinter van Jan Terlouw, dat in
1973 bekroond werd met een Gouden Griffel kreeg. Dit jaar is gekozen voor het boek:
‘Achtste-groepers huilen niet’ van Jacques Vriens.
In de groep van juf Ina is vaak gedoe, vooral over voetbal. Gelukkig is zij erg goed in het
bedenken van originele oplossingen. Maar als haar leerling Akkie ernstig ziek blijkt te zijn,
kan ook juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee. Maar ook Akkie laat haar
klas niet los, ze kan het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien.
Of het nou gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi, of het plan om de juf aan een
nieuwe man te helpen.
Prijzen:
Het boek: de Prijs van de Nederlandse Kinderjury – 10
tot 12 jaar
De film: De Gouden Kalf Publieksprijs
Van het boek ‘Achtste-groepers huilen niet ‘werden ruim
160.000 exemplaren verkocht.
Van het boek is in 2012 een ontroerende familiefilm
gemaakt door Dennis Bots met rollen van, Hanna
Obbeek, Nils Verkooijen, Eva van der Gucht en Johanna
ter Steege. Meer dan 1 miljoen mensen zagen de
filmversie van het boek in de bioscoop en op tv.
Vanaf 10 februari 2017 kan iedereen dit boek voor €2,00
kopen in de boekhandel.

