O.B.S. Heiligerlee
Schoollaan 5
9677 PV HEILIGERLEE
T: 0597 – 430730
E: obsheiligerlee@sooog.nl
W: www.obs-heiligerlee.nl

Nieuwsbrief 3
Jaargang ’18 – ’19

Datum:

9 november 2018

Activiteit:

Bijzonderheden:

Woensdag 7 november

Papa en mamadag

Vrijdag 9 november

Nationaal Schoolontbijt

8.30 – 9.00 uur
9.05 – 9.35 uur
Ontbijt op school in de eigen groep

Vanaf woensdag 14 nov. t/m Start schoolfruit
19 april 2019

Elke woensdag, donderdag en
vrijdag

Woensdag 14 november

Techniekochtend

Ma 26 nov t/m vrij 30 nov

Vrijblijvende contactgesprekken

Ma 26 november

Zwemveilig zwemmen

In alle groepen wordt aan techniek
gewerkt.
U ontvangt hierover informatie van
de leerkracht van uw kind.
Voor groep 5/6 van 13.45 u – 15.30 u

Dinsdag 27 november

Vrij inloopmoment voor Peuters
VIP

Tussen 11 en 12 uur.

Donderdag 29 november

Pietengym

Groep 1 t/m 4

Maandag 3 december

Zwemveilig zwemmen

Voor groep 5/6 van 13.45 u – 15.30 u
Informatie volgt via de leerkracht

Woensdag 5 december

Sinterklaasviering

Vrijdag 7 december
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Maandag 10 december
Woensdag 12 december

Zwemveilig zwemmen
Margedag groep 1 t/m 8

Voor groep 5/6 van 13.45 – 15.30 u
Alle leerlingen vrij

Maandag 17 december

Zwemveilig zwemmen
Ouderkijkdag

Voor groep 5/6 van 13.35 – 15.30 u
Ouders/verzorgers van groep 5/6
kunnen komen kijken.

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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 Welkom!!!
In groep 1 komt in november een nieuw vriendje om mee te spelen en te leren. Zijn
naam is Fynn Stubbe. In groep 4 en in groep 5 hebben we nieuwe meisjes in de
klas gekregen, de zusjes Daphne en Amber. Alle drie van harte welkom op onze
school! We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons en wensen jullie en jullie
ouders een geweldige schooltijd toe.

 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. Helaas
kan juf Yvonne die ochtend niet uw eventuele vragen beantwoorden, maar als u
vragen/opmerkingen heeft laat dat dan gerust weten via de mail y.rusch@sooog.nl of loop
volgende week even binnen.

 Schoolbibliotheek Obs Heiligerlee
Voorlezen is belangrijk
Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn
gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze
begrijpen teksten beter. Voorlezen blijkt bovendien zeer
effectief om taalachterstand te verminderen. Het is daarom van
belang dat jonge kinderen regelmatig worden voorgelezen, bij
de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en op de basisschool,
maar ook thuis!

Daarom hebben we de peuters van peuterspeelzaal De
Duimpiepers uitgenodigd om samen met hun ouders
boekjes voor thuis te komen lenen. Ouders van de peuters kunnen samen met de
peuterleidster op dinsdag- en woensdagochtend om 11 uur een boekje komen uitzoeken en
lenen om thuis voor te lezen.
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Vanaf 13 november schoolfruit
We zijn blij u te kunnen meedelen dat Obs Heiligerlee weer ingeloot is bij het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig!
Vanaf 14 november tot en met 19 april krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
op school, als pauzehapje in de ochtend. U hoeft uw kind op deze dagen alleen iets te drinken mee
te geven naar school.
We rekenen erop dat u op de maan- en dinsdag uw kind ook een gezond pauzehapje meegeeft.

 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 27 november 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 margedagen van 10 oktober, 6 november en woensdag 12
december gaat het team met deze onderwerpen aan de slag.
De vernieuwde visie en missie wordt de basis voor het komende schoolplan voor 2019 – 2024
samen met het strategisch beleidsplan van onze stichting SOOOG.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer hierover weten, loop dan gerust even bij de schoolcoördinator
binnen.

 Nationaal Schoolontbijt a.s. vrijdag 9 november
A.s. vrijdag doet Obs Heiligerlee weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Voor de kinderen van
groep 1/2 is alles aanwezig op school.
Zit uw kind in groep 3 t/m 8, wilt u uw kind dan een bordje met bestek en drinkbekertje meegeven
voorzien van de naam? Alvast bedankt!
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 Pietengym
Pietengymnastiek voor peuters en kleuters Donderdag 29 november gaan de kleuters samen met
de peuters van ‘de Duimpiepers’ naar Pietengym. Tijdens het, voor de kleuters normale, gym uur
wordt er geoefend met klimmen, pakjes gooien, door de schoorsteen kruipen, enz. Deze ochtend
mag er natuurlijk een Pietenbaret mee naar de gym!

 Vrijblijvende Contactmomenten
In de agenda hierboven ziet u dat er eind november vrijblijvende contactmomenten ingepland staan.
We hebben dan ongeveer 10 weken onderwijs (geteld vanaf de zomervakantie) achter de rug.
Alléén wanneer de leerkracht van uw kind bijzondere zaken zijn opgevallen, dat kunnen zowel
positieve zaken zijn als zaken waarover zorg bestaat, en waarover nog niet met u gesproken is, dan
zal de leerkracht contact met u opnemen en uitnodigen voor een gesprek.
Vanaf dinsdag 20 november hangen er intakelijsten met tijden op de deur van het lokaal van uw
kind, waarop de leerkracht beschikbaar is voor een gesprek. Mocht u vragen hebben over de
voortgang van uw kind, dan kunt u hierop zelf intekenen. Maar zoals altijd, bij vragen kunt u altijd
terecht bij de leerkracht, u bent van harte welkom.

 Elke donderdagmiddag gratis Naschoolse Sportactiviteit
In het kader van ‘Ontdek je beweegtalent’ biedt onze stichting SOOOG in samenwerking met het
Huis voor de sport Groningen haar leerlingen de gratis mogelijkheid om na schooltijd te gaan
sporten.
Wanneer? Elke donderdagmiddag voor de kinderen van OBS Heiligerlee en OBS Beukenlaan
Hoe laat? 15:15 uur - 16:15 uur voor de groepen 1 t/m 4
16:15 uur - 17:15 uur voor de groepen 5 t/m 8
Waar? In gymzaal Beukenlaan. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon langs.

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 7 december 2018
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