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De jarigen van deze week
Fenna Laura Hiske

Agenda
11 maart
11 maart
12 maart
12 maart
14 maart
15 maart
18 maart
18 maart
19 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart
26 maart
26 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
03 april
04 april
05 april
09 april
10 april
11 april
11 april
12 april
18 april

Verhalenverteller groep 3-4
Verjaardag juf Janet groep 6-7
Beebotles groep 2
Stellingwerfse verteltas: gastles groep 1
Bezoek aan Herbergier ( groepje uit 5-6)
Stakingsdag
Groep 5-6: Poëzie en Brocope
Schoolschrijver op bezoek
Beebotles groep 2
Inspectiebezoek
Open huis Comprix scholen
Zaalvoetbaltoernooi 2e ronde meisjes groep 8
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Beebotles groep 2
Kunstles groep 8
Bezoek aan Herbergier ( groepje uit 5-6)
Verjaardag meester Jan
Naar Appelscha groep 1-2a
Theater groep 1-2b
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Schoolvoetbal groep 5-6 en groep 7-8
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Studiedag team alle leerlingen vrij
Contactavond
MR/OV vergadering
Schoolarts groep 7
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Koningsspelen light
Eindtoets groep 8

Klankbordgroep
Op woensdag 6 maart is er weer een start gemaakt met de klankbord groep. Het doel van deze groep
is om ouders mee te laten denken over veranderingen/verbeteringen van de school.
Hier hebben we gesproken over wat vinden we van de school wat missen we op de school en waarin
we de school kunnen verbeteren. Hier hebben we met elkaar over gesproken en er kwamen
uiteenlopende ideeën uit.
De eerste vraag die ons gesteld werd was, schrijf op wat er in je opkomt als je de school zou moeten
omschrijven, onderstaand zijn een aantal van de punten die daarin naar voren kwamen
Positieve punten:
 Gemoedelijk
 Veilige omgeving
 Betrokken
 Sportief
 Regelmatig activiteiten
 Mee met de tijd doormiddel van werken met IPad, Chroom Books etc.
Verbeter punten:
 Het parkeren voor het kleuterplein
 Rijrichting op het parkeerterrein bij het grote plein
 Eerder beginnen met voorlichting over sociale media, dit gebeurd nu pas vanaf groep 7
 Ouders eerder informeren over evt. activiteiten bv schoolvoetbal
Er is nog genoeg om over te brainstormen en hoe meer ouders hier in meedenken hoe beter de
behoefte in kaart gebracht kan worden, iedereen mag bij de bijeenkomsten aansluiten.
De volgende keer is dinsdag 7 mei. Heb je ook ideeën kom ze dan met ons delen onder het genot van
een kop koffie of thee.
De klankbordgroep

Open huis
Op woensdag 20 maart a.s. is het bij alle Comprix-scholen Open Huis. Van 8.30-9.30 uur starten wij
deze dag met allerlei spelletjes op het plein. Dit om de kinderen te stimuleren om tijdens de pauzes
verschillende spellen met elkaar te spelen. Wat zou het leuk zijn als ouders/grootouders,
oppasmoeders, etc. ook meedoen met deze activiteiten! Natuurlijk kunt u tijdens dat uurtje ook een
kijkje in de groepen nemen. Gedurende dat uur is de school voor belangstellenden open om te
bekijken wat er zoal in de groepen wordt gedaan. Vanaf half tien gaan we weer rustig werken in de
verschillende groepen. Voor nieuwe ouders is de daginvulling uitgebreider: Tot 12.00 uur is de school
open voor nieuwe ouders en/of ouders die willen kijken waar hun kind naar toe zou kunnen gaan als
het vier jaar wordt. Deze ouders ontvangen dan uitleg over onze werkwijze, de schoolgids wordt aan
hen uitgedeeld en vanzelfsprekend maken we rondje door de school. Dus weet u iemand waarvan de
zoon of dochter binnenkort 4 jaar wordt, dan zou het fijn zijn als u hen attendeert op ons Open Huis.

Pop-up bij You-tube
Vanmorgen was het onrustig in een aantal groepen. Leerlingen vertelden dat zij bij het gebruik van
you-tube een griezelig poppetje zagen verschijnen: Momo. Er is over gesproken, o.a. wat je moet
doen als dit poppetje onverwachts naar voren komt. We zetten het bij deze in de weekinfo, zodat u
op de hoogte bent wat er kan gebeuren als uw kind op you-tube filmpjes gaat bekijken. Bij de
kinderversie van you-tube schijnt dit niet zo te zijn.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 14 maart 2019

