Nieuwsbrief
Obs De Molenberg Bovenweg 56A, 9861 GJ Grootegast tel: 0594-612661
www.obsdemolenberg.nl

Donderdag 5 april 2018

0594-514808

Inhoud:
• Agenda
• Beste ouders/ verzorgers
• Aanwezigheid Lars
• Jarigen
• Eieren zoeken
• NL DOET
• Tevredenheidsonderzoek
• Facebook
• Formatie
• Jassen
• Koningsspelen
• Nieuwe visie
• Nieuws uit de groepen

AGENDA
April
Din 10
Woe 11
Maa 16
Din 17
Woe 18
Vrij 20
Vrij 27
30 apr t/m
11 mei
Mei
Din 15
Maa 21
Vrij 25
Zat 26
Din 29

Buitenlesdag
Schoolvoetbal in Niekerk
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

Leerlingparlement Quadraten
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij!
Voorstelling groep 1/2
Klussendag (NL Doet)
Voorstelling groep 7/8

Beste ouders/verzorgers,
Gisteren hebben we een ontruimingsoefening gedaan met de leerlingen, zodat ze weten
wat ze moeten doen als er wel een keer brand of iets dergelijks aan de hand is. Dit ging
erg goed!
Het mooie weer komt eraan en in dat kader hoop ik ook dat er veel ouders zich opgeven
voor de Klussendag op zaterdag 26 mei. Op die dag gaan we het schoolplein voorzien
van nieuwe kleuren. Alle hulp kunnen we gebruiken!
De formatie voor volgend jaar is in grote lijnen bekend, daarover meer in de nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Jarigen
17 april;
20 april;
27 april;
28 april;
5 mei;
6 mei;
8 mei;
10 mei;
11 mei;
12 mei;
13 mei;
21 mei;
24 mei;
26 mei;

Chris wordt 8 jaar (groep 3)
Elena wordt 6 jaar (groep 2)
Maikel wordt 7 jaar (groep 3)
Juf Patricia wordt 54 jaar
Lucas wordt 7 jaar (groep 3)
Jesse wordt 12 jaar (groep 8)
Melanie wordt 6 jaar (groep 2)
Siegrit wordt 8 jaar (groep 4)
Dennis wordt 10 jaar (groep 6)
Lyanne wordt 10 jaar (groep 6)
Kevin wordt 7 jaar (groep 3)
Susan wordt 5 jaar (groep 1)
Esmee wordt 5 jaar (groep 1)
Niels wordt 8 jaar (groep 4)
Robine wordt 9 jaar (groep 5)
Feline wordt 9 jaar (groep 5)
Collin wordt 4 jaar (nieuwe leerling in groep 1)

Eieren zoeken op De Molenberg!
Op 28 maart was het weer zover. Het jaarlijkse eieren zoeken. Ook dit jaar
was het weer een groot succes. De kinderen waren weer lekker enthousiast
aan het zoeken. Waar zou het gouden ei, dit jaar liggen? Ook werden er een hoop kleine
eitjes gevonden om mee te nemen naar huis.
Het gouden ei werd dit jaar gevonden door Kirsten van der Velde uit groep 2 en door
Mathijs Fransen uit groep 5.
Gefeliciteerd!!
Lekker snoepen van jullie gewonnen chocolade hazen!

Volgend jaar doen we het weer dunnetjes
over!
Tot dan! Fijne paasdagen!
De oudervereniging
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NL Doet
Op zaterdag 10 maart zouden we meedoen met NL Doet, maar vanwege het weer is dit
verplaatst naar zaterdag 26 mei. Het schoolplein zal dan worden voorzien van nieuwe
beschilderingen.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@quadraten.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan aan in de
mail. Opgave voor 20 mei i.v.m materialen en catering.
Tevredenheidsonderzoek
Alle ouders hebben een vragenlijst ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Wij
zouden het fijn vinden als alle ouders ( 1 per gezin is voldoende) deze zouden invullen.
Door de informatie kunnen wij ons als school verder ontwikkelen en verbeteren.
De leerkrachten en de leerlingen uit groep 5 t/m 8 vullen ook een vragenlijst in. De
uitslagen zullen worden gepresenteerd op woensdag 16 mei om 19.30 uur. U dient
zich ivm de catering vooraf op te geven via molenberg@quadraten.nl Op die avond is er
ook nog de gelegenheid om eventueel vragen te stellen met betrekking tot de nieuwe
visie.
Facebook
Op school hebben wij een overzicht waarin ouders hebben aangegeven dat ze hun
kind(eren) niet op social media willen zien. Hier houden wij als school rekening mee.
Echter is het dan ook belangrijk dat andere ouders hier ook rekening mee houden tijdens
een schoolse activiteit. Bij voorbaat dank.
Formatie
In het team en in de MR is de formatie besproken. Voor volgend jaar zal het er als volgt
uitzien voor de groepen:
Onderkring
juf Annemiek en juf Esther
Bovenkring
Stamgroep 1; juf Dorien
Stamgroep 2; juf Jelly
Leerplein; juf Carin
Door de vele veranderingen op onderwijskundig gebied is er bewust voor gekozen om de
juffen niet te gaan wisselen van leeftijdsgroep. Juf Jenny heeft aangegeven om in de
mobiliteit te gaan en zal de komende periode andere scholen bezoeken.
Hoe het definitieve plaatje eruit komt te zien, waarin ook de onderwijsondersteuning
wordt meegenomen, zal pas eind mei duidelijk zijn.
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Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij Lars terecht.
Jassen
Wanneer mag een kind zijn jas buiten uit doen en wanneer niet? In het team hebben we
gemerkt dat heel erg persoonlijk is en dat je hier moeilijk regels voor kunt stellen. Het
heeft te maken met het kind zelf en met de activiteiten die ze doen. Daarom hebben we
afgesproken dat de leerlingen vanaf groep 3 zelf bepalen of ze hun jas aanhouden of
niet. Wel is er een afgesproken plek waar de jassen buiten komen te liggen.
Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 wordt de keuze door de leerkracht gemaakt.
Mocht u als ouder vinden dat uw kind zijn jas aan (of uit) moet houden tijdens het
buitenspelen, dan kunt u dit zelf met uw kind afspreken.
Koningsspelen
Het blijkt dat de Koningsspelen niet op donderdag 26 april is, maar op vrijdag 20 april.
Een ouderbrief met meer informatie zal binnenkort via de mail verstuurd worden. Wel
zijn we nog op zoek naar hulpouders. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Nieuwe 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:
- Op 4 juni zullen we alvast een thema gaan uitvoeren van Jeelo. Het is nog niet
bekend wat het thema zal worden.
Vraag van een ouder over de visie:
- Heeft mijn kind nog een vaste juf? Ja, de leerling krijgt een vaste juf, maar kan
soms een uitleg krijgen van een andere leerkracht.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:

Groep 1 en 2
We hebben afgelopen ochtend weer een leuke gastles muziek gehad! We hebben
geoefend met ritme en met melodie. De kinderen hebben afgelopen donderdag een brief
mee naar huis gegeven waar informatie over muzieklessen op staat. Het gaat om
blokfluit- of slagwerk-lessen (buiten schooltijd).
Vanochtend zijn we in het kader van Nederland schoon ook flink aan de slag gegaan op
het schoolplein. We hebben daar samen met groep 1/2 het zwerfvuil opgeraapt. Als dank
voor de goede inzet hebben de kinderen een diploma mee naar huis gekregen!
Groep 3 en 4
In ons thema verkeer en vervoer zijn we deze week begonnen met het uitwerken van het
plan voor het voertuig. Alle kinderen hebben eerst een bouwtekening en plan gemaakt
voor het voertuig wat ze wilden knutselen. Daar hebben ze de benodigde materialen op
genoteerd en nagedacht over de volgorde van het knutselen. Dinsdag en vandaag zijn ze
druk in de weer met het in elkaar zetten, verven, knippen en plakken van het voertuig.
Het is leuk om te zien dat iedereen het op een andere manier aanpakt! Heel fijn ook dat
ik beide dagen hulp heb van een paar ouders.
Groep 5 en 6
Nieuw thema:
Dinsdag (27 maart) starten we met de opening van een nieuw thema ‘De winkelstraat’.
Dinsdagmiddag gaan we naar de ‘winkelzone’ toe en daar gaan de kinderen opdrachten
uitvoeren.
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Graag allemaal op de fiets naar school, omdat we met groep 58 samen op de fiets naar de winkelzone gaan.

Groep 7 en 8
5 mei Bevrijdingsfestival Groningen
Doordat ik onze groep opgegeven heb voor het project: WO II dichterbij Grootegast, ben
ik benaderd voor het volgende; Onze klas gaat voor 5 mei wensvlinders maken die op
het Bevrijdingsfestival in Groningen 'losgelaten' worden. Hieronder een stukje uit de mail
die ik verder ontvangen heb hierover:
Nu doet zich de unieke kans voor dat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het "loslaten"
van de vlinders en het ontsteken van het bevrijdingsvuur tijdens het Bevrijdingsfestival
op 5 mei in het Stadspark. De kinderen worden met een bus vervoerd van Grootegast
naar Groningen en komen om plm 12.00 uur aan in het Stadspark. Daar aangekomen
krijgen ze limonade aangeboden en nemen dan hun plaats in voor het hoofdpodium.
Twee kinderen komen samen met de burgemeester het podium op en beantwoorden
twee korte vragen over het maken van de vlinders. Aansluitend wordt het
bevrijdingsvuur ontstoken. Al met al een hele belevenis. Om ongeveer 13.15 wordt er
weer vertrokken richting Grootegast.
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