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Even voorstellen
Mijn naam is Jorn Wever. Ik ben tweeëntwintig jaar en woon in Schoonoord. Ik zit in het
vierde jaar van de opleiding PABO op de NHL Stenden hogeschool in Emmen. Dit betekent
dat ik in het laatste jaar van mijn studie ben aangekomen en dat ik mag afstuderen. Dit ga
ik doen op de Woert. Vanaf drie februari tot het einde van het schooljaar ga ik mijn ‘LIO’
(eindstage) uitvoeren in groep 6/7 bij Linda en Alie. Voor sommigen ben ik misschien geen
onbekende want vorig jaar heb ik ook stage gelopen op de Woert. Dit is mij goed bevallen
en daarom ga ik ook graag deze uitdaging aan op de Woert. Mijn LIO is deze week
begonnen met een introductieweek. Het is natuurlijk fijn om iedereen eerst beter te leren
kennen. Daarna zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag voor de klas staan en met
enkele uitzonderingen een keer op een andere dag. Een LIO betekent dat ik volledige
dagen voor de klas sta en vele andere taken overneem om mijzelf zo goed mogelijk te
ontwikkelen tot een startbekwaam leerkracht. Omdat het een traject binnen mijn opleiding
is en ik nog steeds student ben blijft de eindverantwoordelijkheid bij Linda en Alie. Zij
gaan mij ondersteunen en begeleiden. Daar heb ik het volle vertrouwen in en ik kijk er
naar uit om met zowel Linda, Alie als met het hele team samen te werken. Hopelijk zie ik
iedereen snel een keer en hoop ik er natuurlijk nog een mooi schooljaar van te maken.
Groetjes en tot gauw,
Jorn Wever
Cito toetsen
We zitten op dit moment midden in de toets periode. In de maanden januari en februari
worden de CITO Midden toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In deze periode
bekijken we de vorderingen op het gebied van rekenen/wiskunde,
begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Deze weken kunnen
intensief zijn voor de kinderen en het lesprogramma zal er in die
weken anders uitzien dan normaal. Er wordt door de leerkrachten
gezorgd voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning.
De resultaten van de toetsen zullen tijdens de oudergesprekken
met de ouders besproken worden.
Oudergesprekken
De oudergesprekken staan gepland op maandag 10 en donderdag 13 februari. U heeft
hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen.
Rijksmuseum
Op donderdag 6 februari gaan groep 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum. De bus
vertrekt om 7.45 uur bij school en we verwachten rond 15.30 uur weer terug te zijn.
Meester Jorn geeft op deze dag les aan de leerlingen van groep 6.

TSO
In het kader van gezonde voeding hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 februari tijdens
het overblijven thee, melk of water te schenken.
12.50 uur op het plein
Er is vanaf 12.50 uur pleinwacht op het schoolplein en vanaf die tijd mogen de kinderen
naar school komen om te spelen op het plein. Zou u erop toe willen zien dat de kinderen
niet voor 12.50 uur op het plein zijn. We merken nu dat de kinderen steeds eerder op het
plein komen om te spelen. Dit is echter niet de bedoeling, omdat het plein van 12.00 tot
12.50 uur in gebruik genomen wordt door de TSO.
Sporttalent 2019
Willem Passier uit groep 8 is een fanatiek tennisser. Dit jaar is hij voor zijn prestaties
genomineerd als sporttalent 2019 voor de gemeente Coevorden. 7 februari vindt de
verkiezing plaats en tot die tijd kan er gestemd worden. Willem kan alle stemmen
gebruiken, dus aan u de vraag om ook uw stem uit te brengen op:
https://www.janseneventsportmanagement.nl/evenementen/sport-verkiezing-coevorden/
Ontzettend bedankt namens Willem!
De Bibliotheek op school
Zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen is de
oorspronkelijke bibliotheek inmiddels (gedeeltelijk)
verhuisd naar het Esdal College. De collectie van 4 tot
12 jaar werd hier echter niet in opgenomen. Wij zijn dan
ook blij dat we kunnen vermelden dat deze collectie in
onze ‘bibliotheek op school’ te vinden is.
Onze 'bieb op school' is inmiddels in de hal
geïnstalleerd. Het systeem is echter nog niet gereed
om ook al daadwerkelijk boeken uit te lenen, het is
dus ook nóg niet de bedoeling dat er boeken uit
deze kasten worden gehaald. De komende tijd gaan
we ons hier mee bezig houden en we hopen er dan
ook binnenkort mee te kunnen starten, meer
informatie volgt dan uiteraard.
Periodesluitingen, voorstellingen en musical
Met de komst van de bieb in de school, hebben we helaas afscheid moeten nemen van het
podium in de hal. Voortaan zullen de periodesluitingen, voorstellingen en de musical
opgevoerd worden in de Hesselerhof.
De volgende nieuwsbrief komt op 5 maart.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

