Nieuwsbrief
28 maart 2019
Trefwoord – thema: Oplossen
Weekthema: Druppels
Sommige problemen zijn zo groot dat ze onoplosbaar lijken. De kinderen denken na over de
vraag hoe zinvol het is om dan druppels op een gloeiende plaat te laten vallen en ontdekken
dat je altijd iets kunt doen om bij te dragen aan een oplossing. Veel druppels kunnen met
elkaar een verschil maken.
In de Bijbelverhalen gaat het over ruzie en honger, en draagt Jezus een andere manier aan
om hiermee om te gaan.
Regel van de week
Volgende week is er extra aandacht voor:

We helpen elkaar!
Juf Marieke en Sem
Ouder enquête
We willen graag van u weten hoe tevreden u bent met onze
school. Alle CKC-scholen vragen alle ouders in deze periode
mee te werken aan dit onderzoek. Alle oudste kinderen
hebben vandaag een brief meegekregen met een
toegangscode tot de online enquête.
We stellen het erg op prijs als u deze vragen wilt
beantwoorden. Het is een korte enquête en duurt niet meer
dan 5 minuten. Wij vragen u om deze vragenlijst voor 15 april
in te vullen. Met de uitslag van de enquête kunnen we
verbeterpunten verwerken in ons nieuwe schoolplan. En wat al goed gaat willen we
versterken.
Wij verwachten de uitslagen in de loop van mei. Deze zullen we in juni via de nieuwsbrief met
u delen.
Een impressie van de Techniekdagen 25 en 28 maart:
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Woonservice Westerbork heeft in 4 workshops
allerlei onderdelen van techniek in huis aan bod
laten komen. We mochten zelfs in de technische
ruimte van school kijken! We hebben een stekker
van binnen bekeken en zelf stroomdraadjes er aan
gemaakt. En er was een opdracht met afval
scheiden. De bovenbouw heeft ook een bezichtiging
gehad op de locatie van de oude Wegwijzer aan de
Zuidbrink. Dat ziet er nu heel anders uit.
Het waren leerzame dagen.

Herhaling:
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.
De cursus wordt gegeven op woensdag 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei en 5 juni. De
bijeenkomst vindt op school plaats en er zijn geen kosten aan verbonden. We kunnen nog
wel wat aanmeldingen gebruiken.,
Parkeerperikele n
Bij regenachtig weer wordt de parkeerplaats van de MFA intensief gebruikt. Wij vragen u
nadrukkelijk om op dagen dat het druk is bij het halen en brengen van leerlingen de
verkeersregels in acht te nemen. Dat betekent de kiss-en-ride-strook ook echt gebruiken
voor een kus en doorrijden. Laten we rekening houden met elkaar! #Doeslief
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Schoolfruit

Agenda
 29 maart – groep 7/8 naar de voorstelling “Dansen op de brug van Avignon” in Beilen.
 4 april – theoretisch verkeersexamen gr. 7 en 8
 12 april – Koningsspelen
 19 april – Goede vrijdag: vrije dag
 22 april – 3 mei - Meivakantie
 10 mei – praktisch verkeersexamen gr. 7 en 8
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