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Nieuwsbrief 2

Jaargang ’18 – ’19

Datum:
Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober

Donderdag 11 oktober
Dinsdagmiddag 16 oktober
Zaterdag 20 oktober t/m
zondag 28 oktober
Maandag 29 oktober

5 oktober 2018

Activiteit:

Bijzonderheden:

Gastles Biologie en plastic soep
door Rijksuniversiteit Groningen
Margedag groep 1 t/m 8

Groep 7/8

Boekenmarkt 11.15 – 12.15 u
Sluiting Kinderboekenweek
“Vriendschap”
Practicum Verkeersles groep 5/6
Remdemonstratie
Practicumles in laboratorium van
de universiteit.
HERFSTVAKANTIE

Ouders zijn welkom.
Kinderen mogen verkleed naar
school.
13.15 uur- 14.15 uur

Alle leerlingen vrij

’s Middags. Ouders hebben
informatie al ontvangen

Luizencontrole

Dinsdag 30 oktober

Voorstelling in de Klinker: Agent en
boef.

Groep 1 t/m 4. ’s Middags.
Zie verderop in deze nieuwsbrief

Dinsdag 30 oktober

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters)

Tussen 11.00 en 12.00 uur

Maandag 5 november

Adrillen

Leerlingen ’s middags vrij

Dinsdag 6 november

Margedag groep 1 t/m 8

Alle leerlingen vrij

Woensdag 7 november

Papa en mamadag

8.30 – 9.00 uur
9.00 – 9.30 uur

Vrijdag 9 november

Nationaal Schoolontbijt

Ontbijt op school in de eigen groep

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouderkind, waarop het kan steunen en vertrouwen.
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Nieuws uit de kleutergroep, voor kleuterouders/begeleiders
Omdat het nog niet helemaal duidelijk is nogmaals het verzoek om de
kleuters zelfstandig de klas in te laten gaan. Dit geeft rust voor de kinderen
bij het binnenkomen en meer overzicht voor de leerkracht.
Bij het gaan van de bel komen de kinderen bij de deur staan en mogen naar
binnen als een leerkracht daar toestemming voor geeft. De ouders/begeleiders
van kleuters mogen hun kind begeleiden tot in de hal en nemen daar afscheid.
Besef dat het naar school gaan voor uw kind een belangrijke stap naar zelfstandigheid is.
Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen mogen de eerste week mee in de klas. Daarna
verwachten wij dat de kinderen zelfstandig de klas binnen komen. De tweede bel gaat om 8.30 uur
en 13.15 uur. Dit is het teken dat de lessen beginnen.
Mededelingen voor de leerkracht kunt u kwijt in de groepsagenda op het bord.
Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s/oma’s/oppas?

 17 oktober 2018: Ubbo Xperience Winschoten. Voor ouders/verzorgers en leerlingen
uit groep 8
De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs komt eraan.
Voor veel leerlingen maar ook ouders een leuke maar ook wel spannende
stap.
Kennismaken met het voortgezet onderwijs en het Ubbo Emmius
Om leerlingen en ouders op een leuke en laagdrempelige manier een beeld te
geven van het voortgezet onderwijs organiseert het Ubbo Emmius op
woensdagmiddag 17 oktober van 14.00 tot 17.00 uur de Ubbo Xperience.
Tijdens deze middag kunnen de leerlingen op ieder gewenst moment het
hoofdgebouw aan Bovenburen 60 binnenstappen en deelnemen aan een van de vele activiteiten.
De Xperience is iets totaal anders dan de Open Dag. Binnen elk vakgebied wordt er gezocht naar een
manier om op een leuke, originele wijze aandacht te geven aan het betreffende vak.
We hopen uw zoon/dochter op woensdag 17 oktober te zien!
Team Ubbo Emmius Winschoten

 Wetenschapsles groep 7/8
Dinsdagochtend 9 oktober krijgen de groepen 7 en 8 bezoek van de RUG (Rijks Universiteit Groningen).
Deze groepen krijgen dan een gastles over biologie en de plastic soep. Tevens is de les een
voorbereiding op een labbezoek aan de universiteit.
Het labbezoek staat gepland op dinsdagmiddag 16 oktober. Op locatie krijgen de leerlingen in groepjes
een rondleiding op het lab, gaan ze aan de slag met proefjes en krijgen ze een opdracht om aan te
werken. Het bezoek wordt afgesloten met een nabespreking van de resultaten van de dag! We gaan hier
met auto's naar toe. Verschillende ouders hebben hun auto beschikbaar gesteld voor het vervoer van de
kinderen. Hiervoor onze dank.
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 Klinker bezoek voor de groepen 1 t/m 4
Op dinsdag 30 oktober is er ’s middags voor de groepen 1
t/m 4 de voorstelling ‘Agent en Boef’ en op dinsdag 12
februari 2019 ’s ochtends de voorstelling ‘De Gruffalo’.
Graag zouden we hier met onze groepen 1 t/m 4 naar toe
willen. We zijn echter afhankelijk van u als (groot-)
ouder/verzorger en hebben vervoer naar en van “de
Klinker” nodig.
Kunt u een groepje kinderen op één of beide dagen
begeleiden? Geef het dan even door aan Juf Brenda of juf Ella.
Namens de kinderen alvast BEDANKT!!

 VIP op Obs Heiligerlee, vrij inloopmoment voor peuters
Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen een uurtje meespelen in groep 1/2 en op deze wijze kennismaken met
de ‘grote school’ en m.n. onze Obs Heiligerlee.
De volgende VIP staat gepland op dinsdagochtend 30 oktober tussen 11.00 tot 12.00 uur.
Kent u mensen met peuters van deze leeftijd in Heiligerlee/Winschoten e.o., wijs ze dan op deze
mogelijkheid. Opgeven hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden.

 Visie en missie van Obs Heiligerlee
Dit schooljaar wordt de visie en de missie van ons onderwijs onder de loep genomen. Dit gebeurt
onder begeleiding van Natuurlijk leren. Samen gaan we de stip op de horizon bepalen en de weg
ernaartoe uitstippelen. Wij gaan aan de slag met de vraag: Wat vinden wij als team belangrijk voor
onze leerlingen en uw kind(eren)? De ontwikkelingen in de maatschappij veranderen in een razend
snel tempo. Dat vergt veel van ons onderwijs, wij willen immers onze kinderen voorbereiden op
deze maatschappij. Nieuwste inzichten over leren worden besproken en we gaan kijken wat dit voor
ons onderwijs betekent. Tijdens de margedag van 10 oktober gaat het team met deze onderwerpen
aan de slag.

 Kinderboekenweek thema Vriendschap

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 9 november 2018
.

Papa’s en mama’s mogen natuurlijk ook!
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 Papa en mama kijkdag woensdag 7 november
Woensdag 7 november is er een kijkmoment in de klas voor ouders. Het doel hiervan is dat we u
graag willen laten zien hoe het huidige, moderne onderwijs van uw kind er in een combinatiegroep
uitziet.
Deze ‘open’ lessen zijn uitsluitend bedoeld voor ouders. U kunt in de klas komen kijken van 8.30 tot
9.00 uur of van 9.05 tot 9.35 uur. Mocht u meerdere kinderen bij ons op school hebben, dan is er om
9.00 uur gelegenheid om van klaslokaal te wisselen. De volgende les in de andere klas begint dan
om 9.05 uur.
Voor de rust in de klas en structuur van de geboden lessen, én om een goed beeld te kunnen
krijgen, verzoeken we u vriendelijk om alleen om 9 uur te wisselen van klaslokaal. We geven
dit ook aan door het luiden van de bel. Om die reden willen we u vragen om geen broertjes en
zusjes mee te nemen.
.
Vindt u het interessant om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind? Dan bent u van harte
welkom. Na afloop staat er koffie en thee klaar en is er gelegenheid om na te praten en eventueel
voor het stellen van vragen. We hopen dat alles duidelijk is, zijn er nog vragen dan horen we dat
graag.
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TIPS:


Zaterdag 6 en zondag 7 oktober: Weekend van de wetenschap (gratis, leuk,
interessant en leerzaam!)
Info: www.hetweekendvandewetenschap.nl



Zpannend Zernicke in Groningen
https://www.zpannendzernike.nl/index.php



Gratis naar het museum, theater of dansschool!
Het kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand!
Je kunt dan in Drenthe, Groningen en Friesland weer meedoen aan workshops,
spannende speurtochten lopen en heel veel
voorstellingen bezoeken.
Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in
de natuur. Ook leuk voor in de Herfstvakantie.
Meer info: www.kindermaand.nl
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