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Nieuws uit de MR – continurooster v.a. schooljaar 2018-2019
Medio december heeft u in de laatste nieuwsbrief van 2017 kunnen lezen dat ruim driekwart van
de uitgebrachte stemmen vóór invoering van het continurooster was. Inmiddels zijn binnen de MR
ook alle formaliteiten afgehandeld en gaat vanaf schooljaar 2018-2019 het continurooster dus
officieel in.
Wat betekent dit concreet ook al weer?
Nog een paar gegevens op een rij:
- Alle dagen gaan de kinderen van 08.30 tot 14.00 uur naar school.
- Groep 1 t/m 3 is op woensdagmiddag vrij.
- De kinderen eten tussen 12.00 en 12.15 uur een broodje in de klas, wanneer de leerkracht
een onderwijsactiviteit doet (zie ook nieuwsbrief 5 op de website). De kinderen moeten elke
dag zelf eten en drinken meenemen.
- In Pauze 1 en Pauze 2 lopen enkele leerkrachten op het plein om toezicht te houden.
- De TSO tussen de middag komt hiermee te vervallen
In de tabel hieronder vindt u nieuwe schooltijden van het continurooster, zoals het na de
zomervakantie van 2018 op obs de Weiert zal zijn.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderwijstijd
8.30-10.15
8.30-10.15
8.30-10.15
8.30-10.15
8.30-10.15

Pauze 1
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30

Onderwijstijd
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15

Pauze 2
12.15-12.45
12.15-12.45
12.15-12.45
12.15-12.45
12.15-12.45

Onderwijstijd
12.45-14.00
12.45-14.00
12.45-14.00
12.45-14.00
12.45-14.00

Een mooi initiatief van twee ouders
Beste ouders/verzorgers,
We willen de kinderen van OBS de
Weiert vragen om in de week van 14-19 mei
in Odoorn langs de deuren te gaan
om lege flessen in te zamelen voor Villa Joep
(het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker
100% naar onderzoek)
Spaart u alvast mee? Alle flessen zijn welkom!
Na het pinksterweekend worden de flessen op
school verzameld.
Zou u deze oproep zo veel mogelijk willen delen?!
Wij hopen op deze manier een mooi bedrag te kunnen doneren aan Villa Joep.
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!
Sportdag
In de kalender staat onze sportdag vermeld op woensdag 16 mei. Deze sportdag zal nu worden
gehouden op vrijdag 18 mei en wel in zwembad De Leewal in Exloo. De scholen uit Ees, Valthe,
Exloo en Odoorn doen hier aan mee. De groepen 1 t/m 4 gaan ’s morgens naar Exloo en de
groepen 5 t/m 8 aan het eind van de morgen en het begin van de middag. De dag wordt
georganiseerd door de combicoach. Nadere mededelingen volgen later.
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Koningsspelen
De Koningsspelencommissie treft momenteel voorbereidingen om ook dit jaar op vrijdag 20 april
een gezellige en actieve ochtend te organiseren voor de alle kinderen (groep 1 tm 8) ism de
leerkrachten en ouders. Voldoende hulp van ouders is hierbij nodig! Een oproep via de
klassenouders is al gestuurd. Heb je je nog niet aangemeld om te helpen bij de spelletjes, als
begeleider van een groepje of bij de ondersteuning van het gezamenlijke onbijt in school en het
klaarzetten materialen? Meld je dan gauw aan bij de klassenouders van je kind!
Op 16 maart is de Koningsdans bekend gemaakt! Je kunt deze alvast oefenen via onderstaande
links (het lied en dansinstructies). We verwachten dat de leerkrachten op school hier ook aandacht
aan besteden om de dans samen met de kinderen te oefenen. Deze Koningsdans is onderdeel
van ons programma van Koningsspelen en vindt om 9.30 uur plaats op ons schoolplein.
https://youtu.be/6ARx8pjd_7U
https://youtu.be/pkj_pDCWDwc
Groeten van de Koningsspelencommissie
Esther, Fanny, Gabrielle, Jolanda, Liz, Rob
Bijdrage schoolreis en schoolfonds
Zie de bijlage voor informatie over de betaling van de schoolreiskosten en de ouderbijdrage.
Agenda (22-03 t/m 18-04)
27-03 Teamvergadering
28-03 Eieren zoeken (groep 1/2 en neuties schieten (groep 3 t/m 8)
30-03 t/m 02-04 Vrij Paasweekend
04-04 Studiedag OPO; kinderen vrij
05-04 Teamvergadering
05-04 Nieuwsbrief 14
10-04 Voorstelling groep 5/6 (Exloo)
10-04 MR vergadering
12-04 Groep 5 naar de Paasbergen (13.45 uur)
17-04 Eindtoets groep 8
17-04 Teamvergadering
17-04 Rapportbespreking groep 1/2
18-04 Eindtoets groep 8
18-04 Schoolvoetbaltoernooi Valthermond
18-04 Nieuwsbrief 15
Onze jarigen (van 22-03-2018 t/m 05-04-2018)
26-03 Julian Miltenburg (groep 3)
27-03 Elle de Jong (groep 5)
29-03 Ryan Stam (groep 3)
31-03 Jort Steenge (groep 1-2 geel)
31-03 Madelief Wouda (groep5)
03-04 Niels Mones (groep 1-2 geel)
03-04 Ilse Stevens (groep 5)
04-04 Laura Kamps (groep 8)

