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AGENDA
Februari
Don 1
Vrij 2
Zon 4
Maa 5
Din 6
Zat 10
Maa 12
Woe 14
Don 15
Vrij 16
Zat 17
Woe 21
Don 22
Vrij 23
26 feb t/m 2
maart

Nieuwsbrief
Warmetruiendag
Eric groep 7 jarig
Kyra groep 8 jarig
Leerlingenraad
Schaaktoernooi Zuidhorn
Melissa groep 1 jarig
Staking
Benthe groep 4 jarig
Juf Petra jarig
Iris groep 6 jarig
Open Dag
Rapporten mee
Lieke groep 2 jarig
Studiedag, alle leerlingen vrij
Nick groep 4 jarig
Voorjaarsvakantie
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Beste ouders/verzorgers,
Vorige week zijn we op een school in Dronten geweest waar ze werken met Jeelo. We
kregen daar uitleg van een directeur hoe het bij hem op school gaat. Dit was erg
inspirerend. In de nieuwsbrief staat nog een stukje van de ouders die mee waren,
waarvoor mijn dank.
Wat ook erg leuk is om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn met het spel schaken.
Op 10 februari doen we mee aan een schaaktoernooi in Zuidhorn. Een mooie ervaring
voor de kinderen.
Denk aan jullie warme trui voor morgen, want we doen mee aan de Warmetruiendag! Dit
in het kader van de klimaatverandering.
Hartelijke groet,
Lars
Aanwezigheid Lars
Dinsdag 6 februari
Donderdag 8 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari
Jarigen
4 februari; Eric wordt 11 jaar (groep 7)
5 februari; Kyra wordt 12 jaar (groep 8)
12 februari; Melissa wordt 5 jaar (groep 1)
15 februari; Benthe wordt 9 jaar (groep 4)
16 februari; juf Petra wordt 48 jaar (administratie)
17 februari; Iris wordt 10 jaar (groep 6)
22 februari; Lieke wordt 6 jaar (groep 2)
23 februari; Nick wordt 8 jaar (groep 4)
NL Doet
Op zaterdag 10 maart zullen wij als school meedoen aan NL DOET! We willen onze
schoolplein voorzien van nieuwe beschilderingen. Hiervoor is vorig schooljaar een
tekening ontworpen en deze gaan we die dag uitvoeren. Het zal van 9.00 uur tot 15.00
uur zijn en tussen de middag wordt er een lunch geregeld.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@westerwijs.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan in de mail
aan. Opgave voor 20 februari i.v.m materialen en catering.
Staking
Zoals u onlangs heeft vernomen zullen wij gaan staken op woensdag 14 februari. Om
goed onderwijs te verzorgen zal de overheid ook voor de goede randvoorwaarden
moeten zorgen. Mocht u problemen hebben met de opvang van uw kind, dan kunt u
contact opnemen met Jaribabo.
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Open Dag
Onze Open Dag stond gepland op 14 februari, maar door de staking zal deze worden
verplaatst naar woensdag 21 februari van 9.00 uur tot 11.30 uur. Deze dag is voor
toekomstige ouders, maar ook voor onze huidige ouders of belangstellenden. In de
avond is er van 19.30 uur tot 20.30 uur een informatieavond voor toekomstige ouders.
Kent u mensen uit de omgeving met een kind die twee of drie jaar is? Vertel ze over onze
Open Dag!
Gym
Het is op dit moment onduidelijk voor de leerlingen van groep 3 en 4 in welke
kleedkamer en gymzaal de kinderen zitten. We hopen de ouders van groep 3 en 4
volgende week te informeren hoe het in de toekomst zal gaan.
Dash en Dot, programmeren
Voor een paar weken zijn de robots Dash en Dot op bezoek in het Westerkwartier.
Volgende week zijn ze in Grootegast.
Op maandagmiddag 5 februari is een programmeermiddag met de robots Dash en Dot in
de bibliotheek van Grootegast van 14.30 tot 16.30 uur.
Deze middag is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Activiteiten voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd. Meer
informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.
Fietsen op het schoolplein
Op school hebben wij de afspraak dat er op het schoolplein niet wordt gefietst. Dit geldt
voor zowel kinderen als voor de ouders. Dit doen we voor de veiligheid van iedereen die
op het schoolplein loopt. We zouden het op prijs stellen als iedereen hier weer aan denkt.
Dit zal ook besproken worden met de BSO.
Nieuwe visie
Alle leerkrachten hebben een gesprek met Lars gehad en waren allemaal erg enthousiast
over de nieuwe visie. Dit was ook een beetje te verwachten, want ze hebben als team
meegedacht over de visie.
Er is afgesproken dat de nieuwe visie in het schooljaar 2018-2019 van start zal gaan en
dat er tot de zomervakantie enkele kleine veranderingen al worden doorgevoerd.
Hierdoor zal de overgang minder groot zijn voor de leerlingen.
Stappenplan:
- Tot de voorjaarsvakantie geen veranderingen voor de leerlingen.
- Hoop is dat er in maart/april bekend gaat worden wie (leerkracht) er voor welke
stamgroep komt te staan.
Op 25 januari zijn de volgende personen naar Dronten geweest voor een voorlichting van
Jeelo: juf Jelly, juf Annemiek, juf Patricia, Janet (moeder Nathalie, groep 2), Jolanda
(moeder Vajén, groep 2) en meester Lars.
Hierbij een verslag van de ouders:
Afgelopen donderdag mochten wij mee met Lars, Patricia, Jelly en Annemiek naar de
Klimboom in Dronten. Hier hebben wij veel informatie gekregen over het Jeelo onderwijs.
Er was een directeur, die directeur was van een Jeelo school met 33 leerlingen. Zij werken
inmiddels een aantal jaar met Jeelo in hun onderwijs. Deze man heeft onder andere verteld
hoe de overgang van ‘normaal’ onderwijs naar Jeelo verlopen is. Daarbij heeft hij zijn
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verhaal veel onderbouwd met foto’s. Hij vertelde erg
gepassioneerd over zijn ervaring met deze vorm van onderwijs. Ook dat de ouders erg
betrokken zijn en zeer positief hebben gereageerd. Ook de leerlingen zijn erg enthousiast
over het onderwijs. Ondertussen mochten wij vragen stellen. Op Lars zijn vraag wat de
reactie van het voortgezet onderwijs was, antwoordde hij dat de leerlingen zeer zelfstandig
zijn, goed kunnen samenwerken en zeer sociaal zijn. Dat was dus erg positief.
Na een korte pauze gingen wij mee met een juf van groep 4/5. Zij was tevens één van de
‘kartrekkers’ van de school. Dat houdt in dat zij in het groepje leraren zat die elk Jeelo
project voorbereiden. De klimboom is een grote school met 270 leerlingen, waardoor een
aantal leerkrachten elk project voorbereiden. Belangrijk bij Jeelo zijn ook de
workshops/uitstapjes die bij elk thema horen. Dit is spelenderwijs leren en het wordt
ervaren dat dit beter werkt dan leren achter een tafeltje. Ook deze juf was zeer positief,
maar benadrukte wel dat je niet alles in één keer moet willen doen. Wij dachten dat het
voor de leerkrachten wel ingewikkeld zou zijn om dit toe te passen. Maar zij heeft ons
verteld dat Jeelo juist via duidelijke stappen werkt en het daardoor niet fout kan gaan.
Daarnaast biedt Jeelo ondersteuning het eerste jaar. Scholen onderling hebben ook contact
met elkaar.
Wij vonden het fijn om mee geweest te zijn en ons gevoel over het nieuwe onderwijs is
daardoor alleen maar positiever geworden.
Jolanda en Janet
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:

Groep 3 en 4
De afgelopen week hebben we een aantal leuke dingen gedaan in de klas. Zo hebben we
in tweetallen iglo's gebouwd met suikerklontjes, ontbeten in onze pyjama (zie foto's op
de website), geleerd over de vos bij wereldoriëntatie en op vrijdag heeft groep 4 een
boekenbingo gedaan. Op een bingokaart stonden verschillende opdrachten, zoals 5
minuten lezen in een informatieboek of lezen met een maatje. Er waren een aantal
spelregels aan verbonden en er was ook een bonus te winnen: wanneer juf je naam zei,
mocht je een extra hokje aankruisen. Wat is groep 4 hier leuk en serieus mee bezig
gegaan!
Ook onze leesslinger wordt steeds langer! Er hangen nu al bijna 30 vlaggetjes. Wanneer
we samen 100 boeken hebben gelezen, mag er weer een briefje worden gegrabbeld. We
hebben in de klas ook een lievelingsschrijver waar we helemaal fan van zijn. Vraagt u
maar eens aan uw kind wie dat is.

Groep 7 en 8
Helaas is groep 8 afgelopen donderdag niet naar de Nijeborg geweest. Dit in verband met
de storm. Of er nog een 'inhaaldag' gepland wordt krijg ik nog te horen.
Ons doel is behaald! De kinderen hebben deze week erg goed aan hun doelen gewerkt.
Volgende week dus de extra focus op het in één keer goed maken van de opgave. We
hebben een productieve week gehad met veel boekbesprekingen, presentaties en
spreekbeurten. Volgende week nog een aantal! Vandaag de ochtend afgesloten met een
quiz over de ruimte. Dit als voorbereiding op aanstaande dinsdag! Wist u dat het eerste
dier dat de ruimte ingeschoten is, een hond genaamd Laika was? En dat de chimpansee
Ham heette?
Legiorun
Ons kwam ter ore dat de Legiorun verplaatst is naar zaterdag 31 maart. Houdt deze
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datum dus vrij! Het zou leuk zijn om met zoveel mogelijk
kinderen de 5 km te rennen. We gaan hier na de cito's ook op school voor oefenen.
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