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Veiligheidsplan

AGENDA
30 november
1 december
05 december
19 december
19 december
21 december

Discozwemmen De Steense
Zwemmen De Steense
Sinterklaasfeest
Lindeconcert gr 5 t/m 8
Kerstviering “Tel je mee?”
Kerstvakantie 12.00 uur

School van de Week
Zwembad De Steense organiseert
wekelijks activiteiten voor de kinderen.
Deze week is onze school uitgekozen tot
School van de week.
De leerlingen kunnen met een bon tegen
een gereduceerde prijs deelnemen aan
het Pieten discozwemmen op vrijdag 30
november (van 18.45 tot 20.00 uur) of
zwemmen op zaterdag (van 14.00 tot
16.00 uur).
Tijdens het discozwemmen is een Adiploma vereist.
Bij een ingeleverde bon betalen ze € 2,00.
Vandaag worden de bonnen uitgedeeld op
school.

Deze week heeft de MR ingestemd met het
Veiligheidsplan voor het jaar 2018-2019.
In dit plan wordt beschreven hoe we de
veiligheid van de leerlingen, leerkrachten en
ouders willen waarborgen. Een van de
onderdelen is bijvoorbeeld het
Ontruimingsplan. Dit wordt jaarlijks
aangepast nadat we een ontruiming hebben
geoefend.
Ook een belangrijk onderdeel is het
Pestprotocol wat gebaseerd is op de
kanjertraining. Dit protocol wordt binnenkort
op de website geplaatst zodat u als ouders
er ook kennis van kunt nemen.

Klassenouders

Kiwiballen stickeractie
De kiwiballen stickeractie was een succes,
al ruim voor de sluitende datum waren
zowel de voor- als de achterkant van de
poster vol. Dat houdt dus in dat we zo half
januari 20 kiwiballen kunnen verwachten.
Omdat de BSO van Doomijn ook ijverig
heeft meegespaard, zullen er ook een
paar ballen hun kant op gaan. Allemaal
bedankt voor het sparen!

Vanaf groep 1 heeft elke groep een vaste
klassenouder. Deze ouders zijn het eerste
aanspreekpunt voor de leerkracht en
ondersteunen bij activiteiten of zorgt dat
een andere ouder hierbij helpt.
De klassenouder is ook lid van de
activiteitencommissie
De klassenouders zijn:
Groep 1
Carin de Boer
Groep 2
Marian de Vries
Groep 3
Harmke Dijkstra
Groep 4
Jetty Buitenhuis
Groep 5.
Jorina Dekker
Groep 6
Wendy Prins
Groep 7
Ingrid van Nieuwenhoven
Groep 8
Vera Hijlkema
Juf Lisette Feenstra onderhoudt namens het
team de contacten met de AC en woont ook
permanent hun vergaderingen bij.

Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december komt Sinterklaas
met zijn Pieten zijn verjaardag op school
vieren. ‘s Ochtends om 8.30 uur wordt hij
door de kinderen en leerkrachten
opgewacht op de kleine parkeerplaats bij
De Heidepole.
Ouders zijn hierbij natuurlijk van harte
welkom.
We hopen op een mooi feest.
We hebben van de Pieten het bericht
gekregen dat de kinderen op woensdag 28
november hun zelf gemaakte schoentje
mogen zetten op school.

De leerlingen die onze school
vertegenwoordigen in de leerlingenraad zijn:
Jasmijn van der Leest, Rayan Ahammar,
Yorinde Oosterkamp en Ines El Ghaouti.
We wensen hen een plezierige tijd in de
leerlingenraad.

Sinterklaasactie voor AZC

Leerlingenraad
Afgelopen maandag heeft de nieuwe
leerlingenraad zijn eerste vergadering
gehad.
De leerlingenraad bestaat uit
klassenvertegenwoordigers van de
groepen 5 t/m 8 die nadenken en
meebeslissen over activiteiten en
veranderingen die er in Brede school
“Futura” kunnen plaatsvinden. Zij
vertegenwoordigen hierbij de mening en
ideeën van de leerlingen op school.
In de leerlingenraad worden ideeën
besproken die leerlingen van groep 5 t/m
8 hebben aangedragen. Om de beurt zijn
de leerlingen ook de voorzitter en de
notulist van de vergadering. Het proces
wordt begeleid door de directeuren van
beide scholen.
In de leerlingenraad wordt niet gesproken
over leerlingen. De leerlingenraad is een
spreekbuis voor leerlingen en niet een
verlengstuk van ouders.

De Sinterklaasactie voor het AZC te
Luttelgeest verloopt zeer succesvol. Er is al
heel veel speelgoed ingeleverd. Komende
vrijdag wordt het naar het AZC gebracht
zodat zij daar de cadeautjes in kunnen
pakken.
Alle gevers hartelijk dank!

Debatkampioen
Maandag 19 november gingen we met een
groep toptalenten naar het gemeentehuis
ca. 16 kinderen van 8 tot 12 jaar. Toen
we daar aankwamen gingen we naar de
vergaderzaal. We moesten allemaal ons
naambordje pakken en op een stoel gaan
zitten. Je kreeg een microfoon voor je. Als
je wat wou zeggen moest je het knopje
van de microfoon indrukken. We kregen
stellingen zoals: Nederland is een
behulpzaam land en moeten vluchtelingen
helpen. Je moest dan op je beurt wachten
en als je wat wou zeggen en dan je hand
op steken. Aukje De Vries(is de mevrouw
op de foto naast mij) die leidde het debat
en zij zei ook als je mocht praten.
Uiteindelijk moest je aan een kant gaan
zitten de ene kant was eens en de andere
kant oneens. Je moest argumenten
bedenken voor het echte debat. Alle twee
de kanten moest een woordvoerder
komen die het debat moest beginnen. Als
je daar wat aan wou toevoegen moest je
naar de microfoon toe lopen. Toen het
debat eenmaal klaar was ging er een soort
jury in overleg wie had gewonnen en
uiteindelijk was ik dat geworden.
Yorinde Oosterkamp
groep 7 Cbs De Wegwijzer

Binnenklimaat
Voor en na de kerstvakantie wordt er in
opdracht van de gemeente gewerkt aan
het binnenklimaat. De afzuiging is op dit
moment niet optimaal en zorgt dat het
CO2 gehalte in enkele lokalen te hoog is.
Door het aanbrengen van nieuwe buizen
moet de afzuiging geoptimaliseerd
worden.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de
verwarming binnen het gebouw.
We hopen dat de maatregelen snel effect
mogen hebben.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

Kerstwandeling:
Op 24 december 2018 om 19.30 uur
wordt er vanaf de P. Stuyvesantweg 179
in Nijetrijne een Kerstwandeling
georganiseerd. Deze keer wandelen we
door het prachtige natuurgebied De
Rottige Meenthe. De wandeling is deze
keer zo’n 3,5 kilometer lang en vol mooie
verrassingen. Aan het eind van de
Kerstwandeling wacht ons heerlijke
warme chocolademelk en glühwein met
wat lekkers erbij. Kleed je warm aan, trek
laarzen aan, neem een zaklampje mee en
geniet! Het is zeker de moeite waard. We
verwachten dat deze wandeling net zo'n
groot succes wordt als vorige keer. Neem
gerust familie en vrienden mee.

