Nieuwsbrief van 17 februari 2017
Kind op maandag
Week 8/9 ■ 20/02 - 03/03 Doe maar mee! Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De vrolijke stoet rondom Jezus gaat de stad
in, een begrafenisstoet gaat de stad uit. Die twee optochten passen niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt de
afstand tussen beide. Een dode jongen staat op. Hij en zijn moeder mogen meedoen met het goede leven.
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien, lijkt dat op zaad dat in goede
grond valt.
Jarigen
23 februari

Nick Kruizinga (6 jaar) - groep 1/2

27 februari

Noémi Veldman (7 jaar) - groep 3

1 maart

Leon Huizinga (11 jaar) - groep 7

3 maart

Ruben Venema (7 jaar) - groep 3

4 maart

Kevin van Aken (9 jaar) - groep 5

Plastic doppen sparen
Als school en ouders zijn we al een hele tijd bezig met het sparen van doppen
voor KNGF geleidehonden. Dat gaat heel erg goed, we blijven wekelijks de
bakken legen. Heel erg bedankt hiervoor. We gaan dit schooljaar gewoon nog
door met sparen. Wilt u erom denken dat er alleen plastic doppen gespaard
worden (van frisdrankflessen)? We hebben ook plastic spuiten of stukken van
astma-inhalers gevonden. Die kunnen we niet inleveren.

Maartmaand Cultuurmaand
De maand maart is cultuurmaand op onze school. Dit betekent dat we in alle groepen bezig gaan met beeldende
vorming; ook wel beeldende kunsten genoemd waaronder tekenen en schilderen, handvaardigheid, textiele
werkvormen en audiovisuele vormgeving vallen. Ook zal er in deze maand aandacht besteed worden aan het
Gronings door het vertellen van verhalen in het Gronings.
Aan het eind van deze maand willen we een tentoonstelling organiseren.
Zodra we hier datum en tijd voor hebben vastgesteld zult u dit van
ons horen.

Ondersteuning
Na de voorjaarsvakantie zal ons team versterking krijgen van
Juf Karolien Boetje. Zij zal als interne begeleider tot de zomervakantie
ons team en juf Ellen ondersteunen bij de zorgtaken op school.

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Anne en ik ben sinds kort de nieuwe onderwijsassistent van groep 3. Ik ben 23 jaar oud en ik
woon met mijn man Hendrik in Aduard. Naast onderwijsassistent werk ik 3 dagen als nanny. In het
dagelijks leven vind ik het leuk om te wandelen, puzzels te maken, kletsen met vriendinnen en kijken naar
films. Als u vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken.
Groetjes Anne
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Nieuwsbrief van 17 februari 2017
Studiedag Kanjertraining
Afgelopen dinsdag hebben we als team weer samen een studiedag gehad over de Kanjertraining. We hebben als
team besproken hoe de Kanjertraining in de groepen vorm gegeven wordt. Alle groepen behandelen 1 (en soms
2) keer per week de thema’s die de Kanjertraining aangeeft. Ook worden er werkvormen uitgevoerd die met
vertrouwen en samenwerking te maken hebben. We zien dat de kinderen de taal van de Kanjertraining
overnemen en in kleine situaties de ‘technieken’ om samen eruit te komen gaan gebruiken. Samen met de
begeleidster hebben we een aantal onderdelen van de Kanjertraining doorgesproken, zoals meidenvenijn, de
pettenkwadrant en het volg- en adviessysteem Kanvas dat bij de Kanjertraining hoort.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief stuur ik u een aantal bijlagen met informatie van het CJG, het zwembad en teamsport
Veendam/Pekela.
“Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de Nationale Sportweek heeft er een sportkleding
plaatsgevonden
op verschillende
Vrijdaginzamelingsactie
9 februari
Nieuwsbrief
uit de groepen scholen.
Het resultaat hiervan is te vinden in een kledingboekje
dat
op
de
website
gezet
gaat
worden.
Maandag 13 februari
Geen gym
Heeft u belangstelling in een van de kledingstukken
of kledingsetjes
dan kunt uStudiedag
contact opnemen
Dinsdag
14 februari
team – alle kinderen vrij
Vrijdag 16 februari
met teamsport@dekompanjie.nl of via het telefoonnummer
0598 652313. “ Nieuwsbrief van school
Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!

Met sportieve groet,
Kevin de Haan

Namens het team wensen wij u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie.
We hopen elkaar maandag 27 februari weer te zien.

Belangrijke data
Maandag 20 t/m 24 februari
Maandag 27 februari
Dinsdagmiddag 28 februari
Donderdagmiddag en –avond 2 maart
Vrijdag 3 maart

Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief

Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!

CBS ’t Haimstee • Linge 24 • 9642 HW Veendam • 0598-620621
Postbus 328 • 9640 AH Veendam • cbshaimstee@vcomog.nl

