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Nieuwsbrief 4

Jaargang ’18 – ’19

Datum:

7 december 2018

Activiteit:

Bijzonderheden:

Maandag 10 december

Zwemveilig

Groep 5/6 van 13.45 – 14.30 u

Vanaf 11 t/m 18 december

*Intekenen Kerstdiner

Hierover heeft u reeds info via de
mail ontvangen van de AC

*inleveren prijsje verloting
Woensdag 12 december

Margedag groep 1 t/m 8

Alle leerlingen vrij

Maandag 17 december

Zwemveilig Ouderkijkdag

Voor groep 5/6 van 13.45 – 14.30 u.
Ouders/verzorgers mogen komen
kijken. Meer info via de leerkracht.

Dinsdag 18 december

VIP, vrij inloopmoment voor
peuters in groep 1/2

Tussen 11 en 12 uur kunnen peuters
komen kijken/meespelen

Dinsdag 18 december

Kerststukjes maken, materialen
meenemen naar school.

’s Middags. Zie ook deze nieuwsbrief

Woensdag 19 december

Bestek, bord, beker, voorzien van
naam in plastic tas mee naar
school

Bestemd voor het kerstdiner

Donderdag 20 december



Inloop vanaf 17.20 uur
Om 19.00 uur afsluiting met liedjes
op het plein (nadere informatie zie de

Vrijdag 21 december

 Kerstcafé voor ouders
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 ’s Middags vrij

Kerstdiner

Kerstbrief van de AC in uw mailbox)

Maandag 7 januari 2019

Start school 8.30 uur en
luizencontrole

Dinsdag 22 januari 2019

*Theaterbezoek De Klinker groep
5/6

Dinsdag 22 januari 2018

Open dag Ubbo Emmius voor
ouders groep 8 (ouders groep 7
ook welkom)
Lessencarroussel Ubbo Emmius
voor groep 8

Woensdag 23 januari

Start Kerstvakantie om 12.00 uur

’s middags 13.30 uur

Van 13.30 – 16.00 uur. Info volgt via
leerkracht groep 8

Start Nationale voorleesdagen met Info volgt later
een ontbijt op school
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Kerststukjes maken
.
Dinsdagmiddag, 18 december a.s., gaan we samen met de kinderen kerststukjes maken.
Wilt u daarvoor in een plastic zak materiaal meegeven, zoals: een bloempot/vaasje, volgezogen
en passend oasis, een kaars en decoratiemateriaal.
U hoeft geen groen mee te geven. Dat wordt gratis door de gemeente Oldambt verzorg

 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 18 december 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.

 Marge/Studiedagen
Let op: A.s. woensdag 12 december zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een marge/studiedag.
Vrijdag 21 december zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.


 Opbrengst Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor alle kinderen.
Onder het motto 'voor kinderen, door kinderen' brengen zij daadkracht, kennis en ervaring, geld,
actie en support bijeen voor kinderen die struikelblokken tegenkomen in hun ontwikkeling.
De leerlingen van groep 7/8 hebben in september hun best gedaan voor deze stichting door mee te
doen aan de Kinderpostzegelactie. Zij hebben met elkaar voor 1031 euro (!) verkocht. Hiervan gaat
een deel naar onze bibliotheek. Kinderen, goed gedaan!!!!

 Blikken
De bovenbouw wilde dit jaar een lampion van verfblikken maken. Helaas zijn blikken op het moment
niet meer voor een redelijke prijs te krijgen. Om bovenstaande reden willen we nu vroegtijdig blikken
gaan verzamelen. We zoeken verfblikken van 2,5 liter maar ook babyvoedingsblikken zijn geschikt.
Deze blikken kunt u vanaf heden op school inleveren. Ook de komende maanden zijn ze welkom
zodat er op termijn een voorraad ligt om te gebruiken.

 Welkom op Obs Heiligerlee
Sinds vorige week hebben we een nieuwe leerling in groep 5. Zijn naam is Jorn.
Jorn, nogmaals van harte welkom bij ons op school. We hopen dat je een fijne schooltijd bij ons
hebt!

 Filmopname voor een promotiefilm van onze school
Op dinsdag 5 maart worden er filmopnames op onze school gemaakt ten behoeve van een
promotiefilm van obs Heiligerlee. We hopen met deze film nog meer toekomstige ouders te bereiken
die voor een keuze voor een basisschool staan. Deze film zal te zien zijn op onze website.
Uiteraard houden we rekening met de kinderen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven voor
publicatie van foto of filmmateriaal.
Heeft u wel toestemming gegeven maar wilt u liever niet dat uw kind op de promotiefilm te zien is,
laat mij (Yvonne Rusch) dat dan even weten. Dan zorgen we ervoor dat uw kind niet in beeld komt.
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 Informatie leesmonitor Bibliotheek op School
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden
per jaar!
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Om
erachter te komen wat de resultaten van de inspanningen op school en thuis zijn, maken we gebruik van
‘de Monitor de Bibliotheek op school’.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in december/januari.
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen
 [optioneel]de informatievaardigheden van leerlingen
Privacy
In verband met de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) vullen
leerlingen geen persoonsgegevens in zoals voor- en achternaam en geboortedatum. De privacy van uw
kind is gegarandeerd omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld. Enkel de groepsnaam en leeftijd van
uw kind wordt vermeld.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan
kunt u dit melden aan de leerkracht van uw kind.
Wat wordt er met de resultaten gedaan?
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een
lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen,
voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft
opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger
scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor
kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op
school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale)
informatie.
Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen, dan horen wij dat graag.

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 25 januari 2019
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Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een
voorspoedig 2019!!
Team Obs Heiligerlee

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind, waarop
het kan steunen en vertrouwen
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