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NIEUWSBRIEF
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23 februari 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.

NIEUWS UIT DE MR
Maandag 5 februari vond de laatste MR vergadering plaats. Wat betreft de begroting, hebben we
positief advies uitgebracht. Daarnaast is het Arbo jaarplan besproken, hiervoor is instemming
verleend. Ook is de status van het Actieplan aan de orde geweest, met de bijbehorende
vervolgstappen. Het voortraject van de eventuele Andere Tijden/ IKC vorming, is in volle gang. Zowel
de oudergeleding van de MR samen met de Klankbordgroep alsook de directie en de leerkrachten
zijn volop bezig met het bestuderen van de Andere Tijden/IKC vorming. Hierin worden ook de
resultaten van de enquêtes onder de ouders, leerlingen én leerkrachten meegenomen. De
projectgroep en de klankbordgroep hebben overleg en bespreken de vragen die over en weer spelen.
Er is nog geen besluitvorming. De eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep staat gepland
op 8 maart a.s.
Als u als ouder nog vragen heeft over dit onderwerp of andere zaken, kunt u deze kenbaar maken bij
de oudergeleding van de MR.

JUMBO SPAARACTIE
Er werd ontzettend fanatiek gespaard en
dat heeft geresulteerd in een opbrengst van
€ 2.000,69. Super!!!
Per jaargroep is zo’n €225,- besteed aan
materiaal zoals; knex, puzzels,
knutselmateriaal en ballen.
In de natuurmethode van de groepen 7
komt het thema bruggen aan bod, de
plusklas van de groep 5 heeft al een aantal
bruggen gemaakt van het pakket K’NEX
educatief bruggen bouwen.
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OUDERRAAD
Er heeft zich een nieuw ouderraadslid aangemeld. Wendy
Hommers, moeder van Esmee uit groep 5a. Momenteel zijn
er nog plaatsen beschikbaar binnen de ouderraad, wie meldt
zich aan? Graag uw reactie sturen naar: ib@cbspwvo.nl
De ouderraad heeft 10 iPads aangeschaft voor de school. Op
deze manier hebben de onderbouwgroepen allemaal een
iPad in de klas. Verder maakt elke groep gebruik van de tas
met iPads, zodat er in groepjes op gewerkt kan worden.

STUDIEDAG
Donderdag 1 maart hebben de kinderen vrij en zitten wij weer in de schoolbanken. Tijdens deze
studiedag spreken we over verschillende onderwerpen, zoals de veranderende schooltijden,
werkdruk en de visie op onderwijs en ICT.
Vragen en bespreekpunten hierbij zijn;




Welke manier van werken past bij onze school?
Hoe zetten we ICT daarbij in?
Wat is onze digitale didactiek?

PEDAGOGISCH TACT
Wij hebben als school jaarlijks een aantal studiedagen in gepland, soms doen we dit onder schooltijd,
zoals volgende week, maar vaak ook op woensdagmiddagen. Zo hebben alle leerkrachten van de
ProBaz-scholen al drie studiemiddagen bijgewoond met als thema ‘Pedagogisch Tact’, de laatste keer
is op 28 maart. De opdracht van deze middagen luidt: ‘Iedere leraar is in staat om het perspectief in
te nemen van het kind zodat íeder kind zich gezien, gehoord, gekend en begrepen voelt en niet één
kind wordt buitengesloten’.

KLOKKIJKEN
Via onderstaande link is informatie te vinden over tijdsbesef en
het leren klokkijken vanaf groep 1-2 t/m groep 6. Via deze site
kunt u zich ook aanmelden voor een mailing, per jaargroep krijgt
u dan informatie over de lesstof van die betreffende groep en u
ontvangt handige tips om thuis te oefenen met rekenen.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbankrekenen/rekenen-oefenen/klok-leren-kijken/

Lid van Scholengroep ProBaz – www.probaz.nl

VERHUISBERICHT
Het bestuurskantoor van ProBaz is verhuisd naar een nieuw adres in hetzelfde gebouw:
Oostelijk Bolwerk 9 (2 e verdieping) 4531 GP. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven; 0115531521

OPBRENGST
Er zijn in ons land duizenden
kinderen die niet gewoon kind

Tijdens de collecte op
school/kerstviering is in totaal
€ 242,81 opgehaald voor de
‘Stichting van het vergeten kind’.

kunnen zijn. Omdat ze
noodgedwongen opgroeien in
een opvanglocatie. Omdat ze
mishandeld, verwaarloosd of

https://www.hetvergetenkind.nl/

verlaten zijn. Of omdat ze thuis
wonen, maar heel veel
problemen en/of armoede
hebben.

ACTIVITEITEN
27-02

Bingospeurtocht groepen 1 t/m 4 vanuit Ouderraad

01-03

STUDIEDAG; KINDEREN VRIJ!!!

02-03

Speelgoedmorgen kleuters

09-03 en 23-03

Fotografieproject groepen 5 en 6 vanuit het Cultuurmenu

20-03 en 22-03

Ouderavonden groepen 3 t/m 7

23-03

Uitdelen van de rapporten voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8

23-03

Paasviering groepen 4 in de kerk

25-03

Zomertijd

27-03

Groep 8a pannenkoeken bakken in Bachtendieke

29-03

Paasviering in de klas

30-03

Goede Vrijdag (vrije dag)

02-04

Paasmaandag (vrije dag)

05-04

Verkeersexamen groepen 7
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Bijlage: Uitslag enquête ouders andere schooltijden
Met vriendelijke groet,
Kim du Puy-de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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