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Nieuwsbrief
Door privé-omstandigheden is de vorige nieuwsbrief niet verschenen. Vandaar nu nieuwsbrief 14
met nog een aantal verjaardagen, die al geweest zijn. Excuses hiervoor.
Beëindiging onderwijsloopbaan
Onlangs heb ik besloten om aan het einde van dit
schooljaar mijn werkzaamheden in het onderwijs af te
sluiten. Vanaf 1976 heb ik 42 dienstjaren opgebouwd in
de functie van onderwijzer, IB’er, adjunct-directeur,
teamleider/directeur en clusterdirecteur.
Ik heb een mooie periode gehad op alle plaatsen waar ik
gewerkt heb, Emmer-Compascuum, NieuwAmsterdam/Veenoord, Heerenveen, Erica, Valthermond
en Odoorn.
Ongetwijfeld zal ik af en toe kinderen, ouders en collega’s
gaan missen, maar daarvoor in de plaats komt een leven
als “vrij man”.
Gisteren heb ik het team en de MR ingelicht over bovengenoemd besluit en de MR zal aan de slag
gaan met mijn opvolging op De Weiert.
Koningsspelen
Vrijdag a.s. zijn de Koningsspelen. Ook de kinderen van groep 1 zijn ingedeeld en kunnen dus
gewoon komen die dag.
Ontbijthulp, spelbegeleider en groepsbegeleiders melden zich in de hal bij de balie en krijgen daar
info (speluitleg, plattegrond, tijdschema en groepsindeling mee)
Indeling van de morgen voor de kinderen:
08.25 uur
Kinderen, ook groep 1 dus, worden het liefst gekleed in oranje of rood/wit/blauw op
school verwacht. Kinderen gaan bij de bel naar hun eigen klas. Kinderen hoeven
geen fruit/drinken mee te nemen. Alle fietsen moeten worden gestald op het
kleuterplein.
08.30 uur
Gezamenlijk ontbijt in school.
09.30 uur
Officiële opening Koningsspelen op TV en dans op
het plein bij de Perlei overblijfruimte. Kinderen gaan
hierna weer naar hun klas, waarna de
groepsbegeleiding de kinderen ophaalt uit de
klassen.
09.45 uur
Start van de spelletjes volgens een schema van 20
minuten, met een wisseltijd van 5 minuten.
10.30 uur
Eten en drinken (wordt rondgebracht)
10.45 uur
Tweede gedeelte spelletjes.
11.45 uur
Einde spelletjes en opruimen. Kinderen krijgen een
ijsje. Na het ijsje gaan de kinderen weer in de klas.
12.00 uur
Alle kinderen naar huis (weekend)
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Tutorlezen groep 3 en groep 8
De kinderen van groep 3 en 8 zijn begonnen met tutorlezen.
Een aantal kinderen uit groep 3 heeft een tutor toegewezen
gekregen uit groep 8. Elke dinsdag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend oefenen de tweetallen een half uur met het
lezen van woordjes (Veilig & Vlot van VLL) en het lezen in een
leesboekje. De leerling uit groep 8 begeleidt en helpt de
leerling uit groep 3. We werken met het voor-koor-door
systeem. De leerling uit groep 8 leest de woorden voor (voor),
daarna lezen ze de woordjes samen (koor) en tot slot leest de
leerling van groep 3 de woorden alleen (door). Best spannend
voor zowel groep 3 als groep 8!
Na de eerste kennismaking waren de kinderen erg enthousiast en kon het samen lezen
beginnen…..
Muziek
Voor volgend schooljaar is subsidie aangevraagd voor een muziekimpuls.
Hopelijk komt dan een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van een
muziekmethode en training hiervan voor het team. De kans is groot dat u
volgend jaar fraai gezang vanuit de school hoort.
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!
Bijlages
Cool2Bfit
Muziekschool
Agenda (19-04 t/m 30-05)
19-04 Eindtoets groep 8
19-04 Rapportbespreking groep 1/2
20-04 Koningsspelen
25-05 Schoolvoetbal Valthermond
26-04 Screening GGD groep 2
27-04 Eerste dag meivakantie
14-05 Eerste dag flessen inzamelen
15-05 Teamvergadering
15-05 MR vergadering
16-05 Nieuwsbrief 15
17-05 Praktisch verkeersexamen groep 8
18-05 Sportdag
23-05 Laatste dag flessen inzamelen

24-05
24-05
28-05
28-05
29-05
30-05

Screening GGD groep 2
Teamvergadering
Spreekuur schoolarts
Cito toetsen groep 1 en 3 t/m 7 (twee weken)
Screening groep 7 GGD
Nieuwsbrief 16

Onze jarigen waren (van 05-04-2018 t/m 18-04-2018)
07-04 Madelief Klinkhamer (groep 1-2 blauw)
09-04 Britt Heijne (groep 4)
11-04 Pascal Eggens (groep 6)
13-04 Jeen van der Veer (groep 6)
Onze jarigen (van 19-04 t/m 16-05)
23-04 Huub Steenge (groep 4)
23-04 Jadie Boxem (groep 6)
29-04 Louise Meijering (groep 6)
30-04 Leyla Wiekens (groep 6)
02-05 Lotte Stevens (groep 3)
06-05 Jelle Bennen (groep 8)
12-05 Annabel Kuipers (groep 4)
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