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De jarigen van deze week
Olaf Jinthe

Agenda
4 maart
4 maart
5 maart
11 maart
12 maart
12 maart
15 maart
18 maart
19 maart
19 maart
18 maart
20 maart
28 maart
28 maart
03 april
05 april
09 april
10 april
11 april
12 april
18 april

Luizenpluizen
Verhalenverteller les 1
Beebotles groep 2
Verhalenverteller groep 3-4
Beebotles groep 2
Stellingwerfse verteltas: gastles groep 1
Stakingsdag
Poëzie en Brocope
Beebotles groep 2
Inspectiebezoek
Schoolschrijver op bezoek
Open huis Comprix scholen
Naar Appelscha groep 1-2a
Theater groep 1-2b
Schoolvoetbal groep 5-6 en groep 7-8
Studiedag team alle leerlingen vrij
Contactavond
MR/OV vergadering
Schoolarts groep 7
Koningsspelen light
Eindtoets groep 8

Formatie
We gaan binnenkort weer aan het werk om te puzzelen voor de formatie van volgend jaar. Het is dan
van belang dat wij al weten hoeveel leerlingen er in groep 1 instromen. Van een aantal kinderen die
binnenkort 4 jaar worden hebben we al een inschrijfformulier ontvangen. Komen er meer leerlingen
binnen dan we nu al ingeschreven hebben, dan kan ik bij Comprix extra formatie gaan aanvragen.
Dat moeten we natuurlijk niet laten schieten!

Mocht uw kind of weet u een kind dat voor 1 oktober a.s. vier jaar wordt, wilt u dan een afspraak
maken voor een intakegesprek of een inschrijvingsformulier ophalen?

Klankbordgroep
Herhaalde oproep: Er zijn tot nu toe twee aanmeldingen binnen gekomen. Er kunnen meer
deelnemers bij! Dus heeft u interesse……..?????
Het is fijn om ideeën van ouders te vernemen, te kunnen sparren en deze in het beleid voor de
komende vier jaar te kunnen gaan verwerken. Ook nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs,
nieuwe onderwijsvormen, de inzet van ICT, de inzet van personeel, het opvangen van het
lerarentekort, etc. zullen, naast vanzelfsprekende de onderwerpen die u inbrengt, aan bod komen.
De volgende data zijn gereserveerd voor de klankbordgroep:
Woensdag 6 maart
20.00-21.30 uur
Dinsdag 7 mei
20.00-21.30 uur
Woensdag 19 juni
20.00-21.30 uur
Lijkt het u interessant om dit schooljaar 3 x bij elkaar te komen, dan zie ik uw aanmelding voor de
klankbordgroep van harte tegemoet: directie@obsdetjongeling.nl

Leesnieuws: De Schoolschrijver-maand is begonnen!
De schoolschrijver-maand? Jazeker, de schoolschrijver-maand.
Onze groepen 5,6,7 en 8 zijn door onze deelname aan het dBOS programma (De Bibliotheek op
school) in de gelegenheid om mee te doen aan dit programma.
Wat houdt De Schoolschrijver-maand in?
Vier interactieve lessen van een uur met schoolschrijvers: drie via het digibord; les vier komt een
echte schrijfster, Lida Dijkstra in de groepen. We hebben inmiddels een tentoonstelling van haar
boeken in De Deele gemaakt.
Het belooft een maand vol met creativiteit, unieke schrijfopdrachten en leestips te worden!

Inspectiebezoek
Op dinsdag 19 maart komt de inspectie bij ons op bezoek voor een themaonderzoek “Extra aanbod”.
Hiervoor zijn 200 scholen in Nederland geselecteerd, waaronder onze school. Het thema onderzoek
richt zich niet op de reguliere ondersteuning die wij aanbieden ( verlengde instructie, extra oefening,
etc.), maar op de extra ondersteuning met behulp van externen. U kunt dan denken aan
dyslexiebehandeling, het passend aanbod via het Comprix College, ondersteuning van externen
m.b.t. gedragskenmerken, hulpverlening, etc. Hebben wij deze leerlingen goed in beeld, hoe volgen
wij hen van de eerste signalering tot en met de behandeling. Naast het beoordelen van de dossiers
zullen er gesprekken plaatsvinden met 4 leerkrachten en natuurlijk met de IB-er en directie. Gelukkit
hebben wij de dossiers vrijwel compleet. Vanzelfsprekend zijn we nu alle puntjes nog even op de i
aan het zetten. Het is goed om juist met inspectie te kunnen sparren over dit aanbod.
Verbeterpunten zullen er altijd zijn, maar natuurlijk hopen we, en verwachten we eigenlijk ook wel,
dat wij met onze opzet op de goede weg zijn. U wordt vanzelfsprekend van de bevindingen van
inspectie op de hoogte gebracht.

Studiedag team
Op 5 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. een onverwachte studiedag van het team. We zijn op school
bezig om te kijken hoe we ons onderwijs kunnen innoveren, zonder de kwaliteit aan te tasten. Welke
nieuwe ontwikkelingen kunnen wij toepassen binnen ons onderwijs? Om e.e.a. verder uit te kunnen
zoeken, hebben wij budget van het bestuur ontvangen. Nu is het interessant om over nieuwe
ontwikkelingen te lezen, maar hoe werkt dat nu in de praktijk. Op 5 april brengen wij een
werkbezoek aan een school om te zien hoe zij aan het werk zijn met verschillende innovatieve
ideeën.

Bezoek groep 3 en 4 aan de Oudheidskamer

We gingen op maandag naar de oudheidskamer. Ze gingen vertellen over vroeger.
Met de hele klas. Ze vertelde over Pieter pPoot en over een oude gelt en de oorlog.
We gingen naar boven en daar was een oude school.
Het was leuk!
Ylana en Mirthe

Zeebenen
Dinsdag kwam een man vertellen over Zeebenen. Het ging over werknemers op een schip. Hij vertelde
over verschillende schepen. Hij wilde aandacht vragen, zodat er meer mensen bij de scheepvaart gaan
werken. Als je 16 jaar bent kun je een snuffelstage lopen op een schip. We hebben ook knopen
geleerd. Dat ging niet heel goed bij mij, maar bij heel veel andere kinderen wel. Zelf heb ik een andere
droombaan, maar als dat niet lukt lijkt me dit wel leuk.
Jorin

Doemiddag Terra College
Dinsdag 26 februari gingen we naar Terra Wolvega. We vertrokken 10:30 op de fiets. Het duurde
ongeveer een uur voordat we bij Terra waren. Maar onderweg was meester zijn band lek gegaan. En
meester had zijn fiets daar laten staan en ging verder op Sam haar fiets met Sam achterop. En toen
we bij Terra aankwamen gingen we eerst lunchen en we zaten met een andere school uit Noordwolde
en er waren allemaal kleine broodjes en wraps, toetjes en drinken. Toen we klaar waren met eten
gingen we en toen was de groep in tweeën gesplitst en toen gingen we eerst een onderzettertje
maken. En daarna gingen we naar een presentatie over de school en daarna gingen we naar Duits en
daar zette een leraar een liedje op en in dat liedje was in een bepaalde volgorde van nummers want
voor je lag een papiertje en daar stond uiteindelijk een vlammetje op. Daarna gingen we naar de kas
en daar gingen we een bloemstukje maken en als je klaar was ging je hem in pakken. Toen we daar
helemaal klaar mee waren kregen we drinken en kon je eten pakken. En toen gingen we naar gym
toen deden we een parcours doen tegen een andere school. En we hadden allebei een keer
gewonnen. Toen gingen we naar het laatste onderdeel dieren daar gingen we eerst naar gerbils en
we leerden hoe je die moest op pakken. En daarna gingen we nog bij de andere dieren kijken.
Elianne en Claudia

Zaal Voetbal toernooi jongens
we gingen naar leek daar hadden voetbal toernooi. om 1uur was onze eerste wedstrijd, die hadden
we niet zo goed gespeeld 2-4 was de uitslag. de 2de wetstrijd hadden we gewonnen met 5-1
en de 3de hadden we gewonnen met 3-2. de 4de en de 5de hebben we verloren . toen gingen we met
ze allen terug naar huis met de auto
Lucian en Joshua

Zaal voetbal toernooi meisjes
We kwamen aan in leek. Toen gingen we ons omkleden. De eerste wedstrijd was om 13.00.
We hadden goed gespeelt 4-0 gewonnen. Daarnaar hadden we een uur pauze.
De tweede wedstrijd hadden we met 3-1 gewonnen. We moesten toen tegen moeilijke tegenstanders.
Maar wij waren ook goed dus gewonnen. We kregen een doping van meester.
Toen keken we bij de score en we stonde tweede. De wedstrijd daarna wonnen we met 5-0
En toen was Anna haar mooie teen dubbel gegaan. En toen kon ze niet meer verder.
Maar toen kon ze ons nog wel aanmoedigen. De volgende wedstrijd wonnen we met 3-1
En de laatste wedstrijd wonen we met 7-0. En we zijn nu door naar de finale!!!
Groetjes de voetbal meiden Fieke en Djurra

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 7 maart 2019

