Nieuwsbrief
1 februari 2018

Trefwoord – Je krijgt wat je verdient
Weekthema: Eigen schuld
We zeggen wel eens dat “iemand zijn verdiende loon krijgt”, krijgt wat hem toekomt, en dat
is niet altijd leuk. Jezus vertelt over een boom waarvan de opbrengst tegenvalt. Maar moet
die boom dan omgehakt worden of krijgt de boom een nieuwe kans? Dat kan ook zo zijn bij
ons. Soms valt de opbrengst tegen omdat iets moeilijk is of omdat je niet je best hebt
gedaan. Wat dan? Mag je het nog eens proberen?
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We letten op ons stemvolume.
Juf Arenda 25 jaar juf!
Afgelopen maandag hebben we juf Arenda verrast met een
bijzondere dag omdat zij al 25 jaar bij het onderwijs
werkt. Die dag begon om 7.00 uur met een heerlijk aan
huis bezorgd ontbijt. Vervolgens werd Arenda om 8.15 uur
opgehaald met een cabrio en naar school gebracht. Daar
stonden alle leerlingen van de hele school haar op te
wachten. Bij de weekopening werd ze verwend met allerlei
cadeaus die door de groepen zelf waren gemaakt. De
kinderen van groep 1 hebben lekkere pannenkoeken
gegeten tussen de middag. Die pannenkoeken waren door
een aantal ouders gebakken. ’s Middags kon Arenda
worden gefeliciteerd en de feestelijke dag werd afgesloten
met een High Tea met het team.
Alle ouders heel hartelijke bedankt voor de geboden hulp.
De Energy Challenge zijn begonnen
Afgelopen vrijdag, 26 januari, zijn de Energy Challenges van start gegaan. Een wedstrijd voor
basisschoolleerlingen over energiebesparing en duurzaamheid.
De plusklasleerlingen zullen er alles aan doen om samen met alle groepen het schoolgebouw
en de omgeving nòg energiezuiniger te maken. Middels verschillende workshops werd
statische electriciteit aan den lijve ervaren, hun kennis over duurzaamheid getest, een
spandoek gemaakt, een rap ingeoefend, proefjes gedaan en een rebus opgelost.
Kortom, met deze aftrap hopen de leerlingen, onder de naam 'Energy Kids', een succesvolle
campagne te voeren met energiebesparing en duurzaamheid als resultaat en misschien wel
als winnaar van de Challenges.
Weeksluiting
Volgende week vrijdag zijn de leerlingen van groep 2 aan de beurt voor hun ‘grote’
weeksluiting. De ouders van deze groep zijn van harte welkom in de grote hal van de Groene
Borg. Het begint om 13.20 uur.
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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. Ons bestuur heeft zich op hetzelfde standpunt gesteld als de vorige acties: de
scholen van CKC Drenthe zijn gesloten. U ontvangt nog een aparte brief met een toelichting
over deze staking.
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.
Agenda
• 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:
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