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Continurooster. Gaan we dat doen?
In de vorige nieuwsbrief heeft een stuk gestaan over
het mogelijk invoeren van een continurooster met
ingang van schooljaar 2018-2019. De
informatieavond over dit onderwerp vindt plaats op
maandag 30 oktober om 19.30 uur in school. Tot nu
toe zijn er 25 opgaves voor deze avond. Wil je er bij
zijn? Geef je snel op via: obs-deweiert@opoborgerodoorn.nl
MR obs De Weiert
Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 8 november hoeven de kinderen thuis niet te ontbijten, maar wordt een ontbijt op
school geserveerd. Dit ontbijt bestaat uit verschillende soorten brood, allerlei zoet en hartig beleg,
yoghurt, groente, fruit en melk. Voor ieder kind is er ook een bord, beker, bestek en een placemat.
Geachte ouders/verzorgers,
Over schaken wordt vaak gedacht als een duffe denksport alleen voor slimme kinderen. Maar
schaken kan op veel verschillende manieren worden gespeeld en aangeleerd, op alle niveaus (wilt
u weten hoe, kijk dan in de aangehechte flyer). Vanuit de wetenschap is al bekend dat
jeugdschaak samengaat met hogere schoolprestaties en hogere intelligentie. Maar geldt dit voor
alle niveaus? En ook voor uw kinderen?
Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen over dit onderwerp. Het is online vragenlijst die u in 20 tot 30 minuten
invult over uw kind of kinderen. Ook als uw kind niet schaakt willen we graag dat u toch meedoet!
U kunt op onderstaande link klikken om naar het onderzoek te gaan.
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVYYsVtpyBxmApT
De vragenlijst kan ook op mobiele apparaten worden ingevuld.

In de bijlage staat een flyer met meer informatie.
Wij hopen dat u meedoet, bij vragen of opmerkingen kunt u antwoorden op dit e-mail adres.
Hartelijke groeten van de initiatiefnemers,
Rijksuniversiteit Groningen:
Dr. Yvonne Groen, Mw. Nynke Barels, Mw. Elsje de Vries, Prof. Dr. Oliver Tucha, Drs. Martin
Elderson
Stichting Jeugd Schaak Noord:Dhr. Jozias Hillenkamp, Drs. Martin Elderson
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Bijlage
RUG schaakonderzoek flyer
Agenda (19-10 t/m 22-11)
23-10 t/m 27-10
Herfstvakantie
30-10 Informatieavond continurooster; 19.30 uur in school
07-11 Brandweerlessen groep 1 t/m 8
07-11 Teamvergadering
08-11 Nationaal schoolontbijt (ontbijt op school)
08-11 Nieuwsbrief 5
09-11 Kinderen groep 1 en 2 naar de Paasbergen
14-11 MR vergadering
15-11 Pub quiz onderwijs in Assen (gedeelte van het team De Weiert doet mee)
16-11 Voorstelling groep 1/2 in Borger
16-11 Teamvergadering
22-11 Nieuwsbrief 6
Onze jarigen (van 19-10-2017 t/m 08-11-2017)
19-10 Melanie Ziengs (groep 3)
21-10 Bjorn Haan (groep4)
21-10 Sepp van Klinken (groep 5)
22-10 Yoëlla Stoker (groep 3)
31-10 Martit Horsman (groep 7)
02-11 Anne Verkaik (groep 1-2 geel)
03-11
03-11
03-11
04-11
05-11
05-11
07-11

Jowi Huisken (groep 4)
Isabel Shepherd (groep 4)
Marin Herrema (groep 7)
Diede Slomp (groep 4)
Tyson Kuipers (groep 5)
Daphne Rozeveld (groep 6)
Tiemen Siebenga (groep 1-2 geel)

