Weekkaart maandag 6 — vrijdag 10 januari 2020

WEEKKAART
6 JANUARI 2020 10 JANUARI 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 6 JANUARI 2020

Juf Renate jarig
Groep 5 t/m 8 starten met Grej of the day
Groep 1-2: biebboeken ruilen

DINSDAG 7 JANUARI 2020

WOENSDAG 8 JANUARI 2020

Groep 3-4: biebbus
Groep 2 en 7: Bezoek aan de jeugdverpleegkundige

DONDERDAG 9 JANUARI 2020
VRIJDAG 10 JANUARI 2020

Groep 7-8: 8:00 uur excursie naar Gevangenismuseum

Bijzonderheden/aankondigingen

Oud papier: Op zaterdag 28 december wordt het oud papier opgehaald. We zijn erg blij met de vrijwilligers
die ons daarbij helpen. Willen jullie het oud papier zichtbaar aan de weg zetten, zodat de vrijwilligers niet hoeven te
zoeken achter bomen en banken? We kunnen stellen dat ze al genoeg uitdagingen hebben bij het bukken-tillenwerpen en dan ook nog in treurig weer… ;-)
Jeugdverpleegkundige: Op 8 januari worden de kinderen van groep 2 en 7 gescreend door de jeugdverpleegkundige. Zij zal een ogen/oren test doen en meten/wegen. Deze screening vindt jaarlijks plaats op alle scholen. Omdat niet iedereen op deze dag gezien kan worden, zal ze ook aanwezig zijn op 13 en 14 januari. De ouders
hebben vooraf een digitaal bericht ontvangen om voor het bezoek wat gegevens in te vullen.
Gevangenismuseum: De kinderen uit groep 7-8 mogen vrijdag 10 januari op excursie. Ze worden om 8:00 uur
opgehaald door een bus, zorgen jullie ervoor dat de kinderen om 7:50 uur op school zijn?
Grej of the day: In de bijlage van de e-mail kun je lezen over Grej of the day.
Overblijf: Er zijn de laatste maanden veel kinderen die overblijven. Dit betekent dat er een grote groep kinderen in de aula zit tussen de middag. Om de kinderen de aandacht en gezelligheid te geven zoals we graag zouden willen, hebben we besloten om de overblijf een beetje anders te organiseren. De kinderen van groep 1 t/m 4
gaan om 11:45 uur eerst even buiten spelen terwijl de kinderen van groep 5 t/m 8 binnen hun lunch opeten. Na 15
minuten gaan de kinderen omwisselen. Bij beide groepen is een overblijfkracht aanwezig.
De overblijfkrachten hebben een nieuw overblijfschema ontvangen.
Rekenen: We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode. We gebruiken de nieuwste versie
van Wereld in getallen (WIG). We zijn tot nu toe erg tevreden over de methode WIG met al haar vernieuwingen. Er
is aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. De wereld in getallen biedt dat
beide: evenwichtig rekenen! Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren.
Wist u dat...
...het in 2020 verboden wordt om op het schoolplein te roken? De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare
scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Het doel is een rookvrije generatie in 2040.
... er een onderhandelaarsakkoord ligt voor een nieuwe CAO in het primair onderwijs? Vanaf 1 januari 2020 krijgt al
het onderwijspersoneel een loonsverhoging van 4,5% en een bonus. Toch roepen de bonden alsnog op tot een
tweedaagse staking op 30 en 31 januari 2020, omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Zodra wij als onderwijsteam een keuze hebben gemaakt om wel of
niet te gaan staken, dan brengen we jullie direct op de hoogte.
... het belangrijk is dat kinderen blijven lezen in de vakantie? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in
de vakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen een hoger leesniveau hebben na de vakantie. Zorg dus dat je kind ook in de vakantie blijft lezen.
… we gaan deelnemen aan het project scoor een boek? Dit is een project dat wordt georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met FC Emmen. De kinderen (vooral jongens die meestal minder lezen) worden gestimuleerd om boeken te lezen.

1

We wensen jullie allemaal een heel fijne kerstvakantie!

