Nieuwsbrief
14 maart 2019
Trefwoord – thema: Oplossen
Weekthema: Problemen
Deze week staan de kinderen stil bij de vraag: Op welke gebieden in het leven van mensen
ontstaan gemakkelijk problemen? Ze ontdekken dat problemen waarmee ze te maken krijgen
vaak te herleiden zijn tot deze vier basisproblemen: bezit, relaties, ruimte en meningen.
In de Bijbelverhalen van deze week gaan mensen met hun problemen naar Jezus. Ze merken
dat Jezus op een heel andere manier tegen deze problemen aankijkt.
Regel van de week
Volgende week is er extra aandacht voor:

We gebruiken materialen
waarvoor ze bedoeld zijn
Berichtje van meester Pieter
Vandaag ga ik weer naar het ziekenhuis voor de zesde en laatste kuur. Dat betekent een hele
dag in het dagcentrum van het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Een hele dag in een luie stoel
aan het infuus. ’s Ochtends geeft men de immuuntherapie en aansluitend de verschillende
vloeistoffen van de chemo. Tot nu toe heb ik relatief weinig last van bijwerkingen gehad maar
mijn conditie is natuurlijk wel aangetast. Na deze laatste kuur volgt er een scan om te kijken
of de kuur goed aangeslagen is. Daarna komt er een periode van aansterken. Hoe snel dat
zal gaan, is lastig te voorspellen. De afgelopen tijd ben ik regelmatig op schoo l geweest en in
de komende periode hoop ik dat te kunnen uitbreiden. Graag wil ik iedereen bedanken voor
de belangstelling en aandacht in welke vorm dan ook. Hartelijke groet en tot ziens.
Verslagje van een bezoek aan het Drents
museum en het Drents Archief door groep
5en 6/7
Het Poppenhuis
Wij zijn naar het poppenhuis geweest en dat was
een onderdeel van het Drents museum en dat
was super grappig en leuk.
We moesten spullen van die tijd zoeken door een
ding van deze tijd te vergelijken met die tijd.
Er waren twee mensen die juffvrouw Barbara en
kokkin ‘kokkie’ heetten. Zij waren verkleed.
Dit was ons verslag over het poppenhuis.
Einde
-Finn en Sem-
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Het Drents archief
Een mevrouw vertelde over de papieren die ze daar
bewaren. En over Sigismund en Maria ze waren 25
jaar getrouwd. Sigismund wou een speciaal
cadeautje kopen voor Maria. En dat was een
zakhorloge. En dat horloge was kwijt geraakt en wij
moesten dat horloge weer vinden. Wij moesten toen
in groepjes van drie op de computer 36 vragen
maken. Toen moesten wij lang wachten omdat het
moest laden en na een poosje was er een zin. De
zin: Het zakhorloge is verborgen in een boek. We hebben toen het boek gevonden. Het is een
waargebeurd verhaal en het horloge is inderdaad in een uitgesneden boe k teruggevonden.
-Jasper en DaanStoepranden
Maandag 10 maart gingen de groepen 5 tot en
met 8 stoepranden. Je kon punten verdienen en
wie de meeste punten had die had gewonnen.
Iedereen was heel fanatiek wand iedereen die
meedeed wou winnen. Je kon winnen in zeven
minuten want een potje duurde zeven minuten.
En er waren drie rondes en iedereen kwam 1
ronden aan de beurt.
-Storm en Sophie-

Training voor ouders over Positive Behavior Support
Samen met CJG Midden Drenthe heeft Yorneo een oudercursus ontwikkeld over PBS thuis. De
oudercursus sluit aan bij onze basiswaarden Veiligheid, Betrokkenheid en Respect.
Het doel van de training is:
 opvoeders te versterken in hun opvoedvaardigheden
 ouders onderling ervaringen uitwisselen
 nieuwe vaardigheden opdoen om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden.
Datum en tijdstip wordt in overleg met de deelnemers bepaald. De bijeenkomst vindt in ieder
geval op school plaats en er zijn geen kosten aan verbonden. Als u belangstelling heeft of
meer informatie wenst dan kunt u terecht bij Cobi Lakerveld.

Schoolfruit
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Agenda
 15
 19
 20
 22
 22

maart
maart
maart
maart
maart

– gr. 6/7 Natuurproject “Los in ’t bos”
– Drentse Veurlezers
– leerlingenraad
– pannenkoekenrestaurant door gr. 5
- grote weeksluiting gr. 6/7
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