1 december 2017

Belangrijke data:
Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest. Kinderen gr. 1 en 2 om 12.00uur vrij
Woensdag 6 december vanaf 19.00: Knieperties en spekkedikken bakken op school
Vrijdag 8 december 16.00 – 20.00: Kerstmarkt Exloo
Donderdag 21 december 17.00: kerstdiner op school
Vrijdag 22 december: Alle kinderen om 12.00uur vrij
23 december 2017 t/m 7 januari 2018: Kerstvakantie

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten zijn al geruime tijd in ons land.
Aanstaande dinsdag, 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 uitgebreid kennis maken met de kinderen van
groep 1 en 2 en vervolgens groep 3 en 4. Na de pauze zal hij de
groepen 5 t/m 8 in de klassen bezoeken. We kijken met z’n allen
uit naar zijn komst!

Woensdag 6 december knieperties en spekkedikken bakken op school
Er hebben al aardig wat ouders zich opgegeven om te helpen bakken op school. Mocht u zich
nog niet hebben opgegeven maar wel kunnen: we kunnen nog hulp gebruiken! We starten
om 19.00uur.

Terugblik zakelijke ouderavond
Woensdag 22 november was de zakelijke ouderavond.
Met een mooie opkomst hebben we een informatieve avond met elkaar gehad. De OR en de
MR hebben kort toelichting gegeven op het afgelopen jaar en vervolgens hebben we de
jaarverslagen later die week aan jullie allen doorgemaild.
Vervolgens heeft Anje de Vries ons meegenomen in wat talentontwikkeling inhoud en welke
kant we met school op willen. Daarnaast ook wat dit inhoudt voor je als ouder en hoe je
meer uit je kind kan halen. Stel open vragen als je het bijvoorbeeld over school hebt. Niet de
gesloten vragen stellen: “Was het leuk op school”? Antwoord ja of nee. Of hoe was het op
school? Vermoedelijk antwoord is dan leuk of saai of oké.

Probeer ander soort vragen te stellen, zoals
bijvoorbeeld: Wat was het leukste dat je vandaag gedaan
hebt op school?
Op deze manier activeer je kinderen echt na te denken
over wat ze gedaan hebben.
Uiteindelijk hebben alle aanwezigen tips aan de school
gegeven wat we zoal zouden kunnen gaan doen qua
inrichting van de school en het onderwijs.
Allen die aanwezig waren: heel hartelijk dank voor de
komst en deze input. We ontwikkelen als team dit
concept verder en komen op korte termijn tot een start
van concrete invulling.

Wijziging datum schoolkalender (bericht van
OPO)
Op woensdag 21 maart stond de OPO-onderwijsstudiedag gepland.
Op dezelfde dag is echter ook een externe studiedag voor de leerkrachten van de groepen 12 georganiseerd, waaraan de groep 1-2-leerkrachten deelnemen.
Omdat we het belangrijk vinden dat alle collega’s van de groepen 1 t/m 8 op de OPOstudiedag aanwezig zijn, heeft het MT van OPO besloten de OPO-studiedag te verplaatsen
naar woensdag 4 april 2018. Dit betekent het volgende:
- Voor de leerlingen van de groepen 1-2 is er op 21 maart geen school, voor alle
andere leerlingen wel.
- Voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 is er op woensdag 4 april geen school (=
nieuwe datum OPO-studiedag).

Samen voor de voedselbank: speelgoed inzamelen
RTV Drenthe gaat opnieuw actie voeren om de voedselbanken in Drenthe te helpen. De start
van de actie is op zaterdag 9 december. Vrijwilligers van de voedselbanken gaan dan samen
met mensen van de Lions, Rotary en Soroptimisten in zoveel mogelijk supermarkten
goederen inzamelen. De actie van RTV Drenthe duurt tot vrijdag 15 december.
De Drentse bevolking doneerde vorig jaar massaal. In totaal werd er in onze provincie voor
ruim 180-duizend euro aan producten en donaties opgehaald. De voedselbanken in Drenthe
maken nu nog steeds gebruik van de ingezamelde goederen.
Deze inzameling vindt bij diverse supermarkten plaats.
Wij als school willen dit jaar vooral aandacht besteden aan de kinderen van de gezinnen die
gebruik moeten maken van de voedselbank. Daarom houden we dit jaar een
speelgoedinzameling op obs De Zweng, dit in overleg met de voedselbank. We vinden het
erg belangrijk dat juist deze kinderen in deze periode eens iets extra’s krijgen. Onze vraag is
dan ook of u iets van speelgoed, viltstiften, potloden, puzzelboekjes etc. op school zou willen
brengen voor deze kinderen. Er staat een doos klaar als u door de klapdeuren de school
binnen loopt.
Onze vraag is of u dit voor vrijdag 15 december op school zou willen brengen. Dan zorgen wij
dat het speelgoed op de juiste plek komt.

Kerstbuffet
Donderdag 21 december vieren we met zijn allen kerst.
Om 17.00 uur worden alle kinderen op school verwacht voor het
kerstbuffet. Het gaat om het gezellige samenzijn als groep. Om
het tot een geslaagd buffet te laten komen is de vraag of elk kind
iets wil meenemen voor het buffet. Bij de deuren
van de groep hangt een groot papier waarop
iedereen kan noteren wat hij/zij meeneemt. Na
afloop van het buffet sluiten we samen met
kinderen en de ouders deze kerstviering af op het
schoolplein. De afsluiting vindt rond half zeven
plaats. U bent allen van harte welkom.

Boekentips
Bij deze nieuwsbrief stuur ik als bijlage nog boekentips door van de bibliotheek en nieuws
omtrent het dreumesuurtje.

Nieuwe rekenmaterialen groep 1 en 2
Groep 1 en 2 hebben deze week nieuw rekenmateriaal gekregen. ‘Met sprongen vooruit’ is
een kist met allerlei rekenmaterialen welke ingezet kan worden in de groep. Zowel juf
Desiree als juf Karin hebben een cursus gevolgd rondom deze rekenmethode en de inzet van
de rekenmaterialen in de groep.

Met Sprongen Vooruit groep 1&2 beslaat de hele rekenleerlijn voor kleuters. In het
Rekenspellenboek zitten meer dan 150 activiteiten die met kleuters gedaan kunnen worden.
De methode behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op
de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.
Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten waarmee kleuters de telrij leren opzeggen, werken
met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen
maken en getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan
hoeveelheden. Bij meten horen activiteiten waarbij ordenen, vergelijken en afpassen van
lengte, inhoud, gewicht, tijd en oppervlakte aan bod komen. Bij meetkunde staan
activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot
doel hebben.

Schooltrefbaltoernooi 1 december groep 5 en 6
Vers van de pers het nieuws dat de groepen 5 en 6 vanochtend een prachtige ochtend gehad
hebben. In sporthal De Koel in Borger hadden ze daar het schooltrefbaltoernooi. Het was
een ongelooflijk gezellige en sportieve ochtend. Uiteindelijk zijn we 3e geworden van de 21
teams, dus ook dat was een topprestatie!

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Donderdag 7 december
Vrijdag 8 december
Woensdag 13 december vanaf 9.45uur
Donderdag 14 december middag
Vrijdag 15 december ochtend
Dinsdag 19 december vanaf 9.45uur
Woensdag 20 december vanaf 9.45uur

