Nieuwsbrief
25 januari 2018

Trefwoord – Je krijgt wat je verdient
Weekthema: Je verdiende loon
Een inspanning wordt beloond en dus kun je geld verdienen of een compliment of een mooie
prijs. Dat is je verdiende loon. Als je iets doet dat niet door de beugel kan, en je krijgt dan
het deksel op de neus, dan is de straf je verdiende loon. Zoals in het verhaal dat Jezus vertelt
over een man die in de ogen van de koning geen genade kon vinden. Omdat die man zelf
ongenadig hard was tegenover iemand anders.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We letten op ons stemvolume.
Voorstelling voor groep 1-2
Op woensdag 31 januari mogen de kleuters in het kader van de nationale voorleesdagen naar
de bibliotheek voor een voorstelling. Smoespot Theater brengt de voorstelling 'Een
verrassing voor tijger'. Deze voorstelling is geïnspireerd op prentenboek van het jaar 2018
'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup.
Kick Off Energy Challenge
Morgen gaan de leerlingen van de plusklas naar Groningen voor de aftrap van de Energy
Challenge. Zij hebben een introductiefilmpje gemaakt, dat in Groningen zal worden vertoond.
De hele groep plusklassers draagt morgen shirts met een eigen ontworpen logo. We wensen
hen veel succes en veel plezier.
Nieuwe huisstijl – logo
De nieuwe organisatie CKC Drenthe heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Zo krijgen
alle kindcentra een nieuw logo. De basis is voor iedereen gelijk. In de rode bol staat een
poppetje: overal in de organisatie staat het kind centraal. Per vestiging konden er ideeën
worden ingediend die vormgegeven zijn in de andere bolletjes. Wij kozen voor poppetjes van
verschillend formaat: samen, samenwerken en betrokkenheid. De boom staat voor de Groene
Borg, de boom op het leerplein van de onderbouw en de groene omgeving van de school. De
pijl is richtinggevend, als een wegwijzer, een doorgaande lijn in ontwikkeling, omhooggericht.
Door deze vormgeving hebben we er ook een soort wereldbol bijgekregen: we staan midden
in de wereld, in de maatschappij.
Acties in het onderwijs
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen gaan
de protestacties in het onderwijs door. Voor
woensdag 14 februari staat er een stakingsactie
voor Noord-Nederland op het programma.
Open dagen VO
Binnenkort zijn er diverse open dagen op de
scholen voor voortgezet onderwijs. Deze zijn
bestemd voor leerlingen van de bovenbouw om
zich tijdig te kunnen oriënteren op de
verschillende scholen. Van harte aanbevolen.
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Agenda
 26 januari – Kick off Energy Challenge –
Plusklas
 31 januari – voorstelling voor groep 1 en 2 /
vergadering ouderraad
 4 februari – verjaardag juf Annemieke
 5 februari – geen muziekles in groep 5 en 6
 9 februari – weeksluiting door groep 2
 14 februari – acties in het onderwijs
 15-20 feb. - 10-minutengesprekken
 20 februari – scholingsdag directie – Integraal
Kind Centrum
 21 februari – studiedag team – leerlingen
vrijdag
 23 februari – Rapporten mee naar huis /
weeksluiting door groep 4
 25 feb. – 2 maart - voorjaarsvakantie
Bijlage:
Wat aten we vorige week op KC de Groene borg?
STAMPPOT - Donderdag 18 januari was het zover. De pedagogisch medewerkers hadden de
kinderen, ouders en de directeuren van De Lindelaar en De Wegwijzer uitgenodigd voor het
nieuwjaars-stamppotten-buffet.
Wat een opkomst en wat is er gesmuld van de stamppot boerenkool, stamppot rauwe
andijvie, hutspot. De spekjes, worst & jus ontbraken uiteraard niet.
Na het eten hebben de kinderen groot en klein zich ook prima vermaakt met elkaar.
Zoveel leuke reacties hebben we gehad:
- wat leuk dat jullie dit doen
- wat lekker
- volgende week weer
- wat gezellig
- etc....

Nieuws van de bieb:
Nationale Voorleesdagen 2018
(24 januari – 3 februari 2018)

Interactief voorlezen, tijdens het voorlezen
open vragen stellen aan je kind over het
verhaal en wat ze zien op de plaatjes in het
boek. Daarbij is wat je kind doet en zegt het
belangrijkste. Een boek dat kan helpen om
de eerste stappen te zetten naar interactief
voorlezen is het prentenboek van het jaar 2018: Ssst…Tijger slaapt van Britta Teckentrup. Een boek waarbij je
automatisch interactief aan de slag gaat met je kind omdat je kind gevraagd wordt de tijger te aaien, een liedje te
zingen etc. Andere tips om te helpen bij het voorlezen zijn:






Neem de tijd
Laat je kind je boekengids zijn
Herhalen
Let op je stem en je mimiek
Heb vooral plezier
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De Nationale Voorleesdagen staan natuurlijk in het teken van voorlezen en dan met name voorlezen aan jonge
kinderen. Maar vergeet ook de oudere kinderen niet. Kinderen van 10, 11, 12 jaar
kunnen nog heerlijk genieten van een goed verhaal. Las een voorleeskwartiertje in na
het eten, kies een voorleesboek dat past bij de leeftijd, maar ook bij jou als ouder.
Mooie boeken om voor te lezen zijn:

Mevrouw Wit Konijn van Gilles Bachelet,
een prentenboek juist geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met
groep 8 met een knipoog naar de verhalen van Alice in Wonderland van
Lewis Caroll

De grote verboden zolder van Edward van den Vendel een boek
voor ouders en kinderen die van spanning en griezelen houden.
Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie en boekentips.
Voor activiteiten in de bibliotheek, kijk op www.bibliotheekbeilen.nl. De Nationale Voorleesdagen zijn hét moment
om je baby, peuter of kleuter lid te maken van de Bibliotheek want bij inschrijving krijgt je kind een grappig
vingerpopje van het tijgertje. En lid worden is tot 19 jaar helemaal gratis!
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