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Nieuwsbrief 5

Jaargang ’19 – ’20

Datum:

januari 2020

Activiteit:

Bijzonderheden:

Verkeersvoorstelling ‘Stoplicht’
voor groep 1 t/m 4
Inschrijving via Mijnschool voor
rapport/ontwikkelgesprekken
Margeochtend

’s middags in het MFC (gymzaal)

Maandag 10 t/m woensdag
12 februari

Ontwikkelgesprekken gr 1/2
Rapportgesprekken gr 3 t/m 7
Adviesgesprekken gr 8

Uitnodiging en inschrijving via
MijnSchoolapp

Donderdag 13 februari

Zwemfestijn groep 5/6

Info via meester Marcel

Vrijdag 14 februari

Rapport 1 mee naar huis

Maandag 17 t/m vrijdag 21
februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari

Luizencontrole

Dinsdag 25 februari

Workshop blaasintrumenten gr 5/6
door de Klinker, op school.

’s Ochtends

VIP (vrij inloopmoment voor peuters
met (groot-)ouders)

Tussen 11 en 12 uur.

Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari
Woensdag 5 februari

Inschrijving wordt vanaf eind van
de middag open gezet
Alle leerlingen vrij

Vrijdag 6 maart
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Maandag 9 maart

MR-vergadering
Start Thema ‘Voorjaar’

Maandag 16 maart

Zwemvaardig groep 5/6, 2e ronde

Woensdag 18 maart

Schoolfotograaf

Aanvang 19 uur
In alle groepen wordt aan dit thema
gewerkt t/m 3 april

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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Nieuwe leerlingen
In groep 1 krijgen we a.s. maandag een nieuw vriendje, Milano, in de klas.
Vorige week zijn Rodney en Rayoenna in groep 3 en groep 4 gestart.
Milano, Rodney en Rayoenna, wij wensen jullie veel plezier bij ons op
school!

 In de prijzen bij ‘Kraak de kluis’ op het Dollard College
De leerlingen van groep 8 zijn druk met het
oriënteren op het voortgezet onderwijs. Best een
spannende periode voor zowel kinderen als ouders
waarin een keuze gemaakt gaat worden voor het
voortgezet onderwijs. 1 Maart moeten de
aanmeldingen bij het voortgezet onderwijs binnen
zijn.
Groep 8 heeft ondertussen lessen gevolgd op zowel
het Ubbo Emmius als op het Dollard College.
Daarnaast waren er open dagen. Op een van die
open dagen hebben Iris en Elize tijdens ‘DC
presenteert’ een prijs gewonnen met ‘Kraak de
kluis’.
De afdelingsdirecteur onderbouw van het Dollard
College, de heer Alexander Zweede, kwam bij ons
op school om de prijzen in de klas uit te reiken. Iris en Elize, gefeliciteerd!

 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 25 februari 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.

 Thema ‘Voorjaar’ 9 maart tot en met 3 april
Vorig schooljaar heeft het team de missie en de visie van de school herijkt.
Wij zien het als een kerntaak dat wij kinderen kennis aanbieden in een rijke leeromgeving met
samenhang en verbinding. Wij gaan daarom een aantal keren per jaar, groepsoverstijgend, met
hetzelfde thema werken. Samenwerken en samen leren vinden we daarbij belangrijk.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we met het thema ‘Reis mee’ gewerkt. Het komende thema
gaat over het voorjaar. A.d.h.v. de tussendoelen van de leerlijnen/SLO hebben we gekeken naar de
kerndoelen die we schoolbreed aan bod willen laten komen. We hebben gekozen voor Orientatie op
jezelf en de wereld. Meer informatie volgt later.

Nieuwsbrief OBS Heiligerlee

 Alle kinderen mogen meedoen!
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het Jeugdfonds Sport en
Cultuur. In deze nieuwsbrief wil ik u graag wijzen op
Stichting Leergeld Zuid Oost Groningen



.

In Nederland leven meer dan 400.000 kinderen op of onder de
armoedegrens. Dat is 1 op de 10 kinderen,
3 á 4 kinderen per schoolklas. Het gevaar dreigt dat deze kinderen
worden belemmerd in hun sociale, intellectuele en/of lichamelijke ontwikkeling. Daarom is het beter
nu geld beschikbaar te stellen, zodat ze mee kunnen doen met schoolse en buitenschoolse
activiteiten, dan later veel geld te moeten besteden aan achterstanden of armoede. Investeren in
kinderen is investeren in de toekomst!
Voor heel veel ouders met een laag inkomen is het erg moeilijk en soms onmogelijk om de
zwemlessen van hun kinderen te betalen, of de kosten van het lidmaatschap van een
sportvereniging of muziekschool en niet te vergeten de schoolkosten. Een (dure) schoolreis,
excursies, een laptop, schoolspullen, een schooltas, de ouderbijdrage, schoolactiviteiten, een
schoolkluisje. En natuurlijk de kosten van een fiets voor naar school, naar de sportclub, of naar
vriendjes.
Verder is er een groeiend aantal gezinnen, dat ook niet in staat is hun kind(eren) te laten
meedoen, als gevolg van schulden, een scheiding, werkloosheid, ziekte of misschien een
verkeerde beslissing.
Ook kleine zelfstandigen (ZZP) hebben soms een inkomen op of onder het bijstandsniveau
waardoor hun kinderen eveneens niet of onvoldoende kunnen meedoen.
In de gemeenten Oldambt/Westerwolde kunnen deze kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar, wel
meedoen met hulp van Leergeld Zuid-Oost Groningen, want nu meedoen is straks meetellen!



Wilt u meer informatie neem dan contact op met Stichting Leergeld. Bij voorkeur via e-mail of via
de websites van Leergeld of Sam&.
E-mail: winschoten@leergeldzuidoostgroningen.nl
Leergeld: www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen/doe-een-aanvraag
Sam&: www.samenvoorallekinderen.nl

 Informatiemiddag over het belang van leren schrijven met de hand en wat te doen bij
schrijfproblemen?
Steeds meer kinderen hebben moeite met leesbaar schrijven. Dat is jammer, want met de hand
schrijven is belangrijk voor ontwikkeling van de hersenen. Wetenschappelijk onderzoek laat in
toenemende mate zien dat jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor
makkelijker leren. Daarom kiest Obs Heiligerlee vanuit de missie en visie ervoor kinderen tot en met
groep 8 schrijfles te geven (in principe het verbonden schrift, aan elkaar schijven).
Op maandag 10 februari 2020 geeft de kinderoefentherapie Hoogezand informatie over schrijven,
over het belang van leren schrijven met de hand en wat te doen bij schrijfproblemen.
Deze bijeenkomst is van 16 uur tot 17 uur en is gratis toegankelijk.
In deze presentatie wordt ingegaan op de aandachtspunten die in alle fasen van het leren schrijven
relevant zijn. Hierbij wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan praktische oplossingen.
Waar? Wijkcentrum de Kern in Hoogezand. Dit is tevens de praktijklocatie van Oefentherapie
Rembrandtlaan 72a, 9601 XD Hoogezand.

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 6 maart 2020
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