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Toeter maar raak of sla erop los!
Op zaterdag 4 april 2020 organiseert muziekvereniging
Excelsior “Toeter maar raak of sla erop los!”. Tijdens
deze avond kunnen jullie alleen, in een duo of ensemble
muzikaal van je laten horen. Het podium is voor jullie!
Creativiteit wordt gewaardeerd. Er zal een jury aanwezig
zijn die voor iedereen een positieve feedback schrijft
waarmee je in de toekomst je voordeel kunt doen. In de
zaal is publiek van harte welkom!
Bestuurlijk veiligheidsplan
Enkele jaren geleden heeft Onderwijsstichting Arcade
een bestuurlijk veiligheidsplan vastgesteld. Een plan waarin je aangeeft hoe je veiligheid
bevordert en hoe je als bestuur/school handelt als er veiligheidsovertredingen worden
gemaakt. Veel regels en eventuele verboden worden in zogenaamde protocollen
ondergebracht. Veel van die protocollen worden niet zo vaak gewijzigd. Toch moet je de
inhoud ervan regelmatig controleren.
Graag vragen wij nu uw aandacht voor twee onderdelen die wel wat zijn veranderd:
 schoolprotocol sociale media;
 internetprotocol leerlingen.
Wij brengen beide protocollen graag onder de aandacht, omdat misbruik ervan, erg
schadelijk kan zijn voor betrokkenen. Het protocol ‘Internetgebruik leerlingen’ bespreken
wij bij de start van ieder schooljaar twee keer vanaf groep 6. Deze keer zullen we dat
extra doen.
U vindt het protocol onder de knop ‘Informatie’ op onze website.
Kriebelteam
We zoeken versterking voor het kriebelteam. De hoofdluiscontroles worden
maandagochtend na elke vakantie uitgevoerd. Wie wil het team komen versterken? Voor
opgave en meer informatie kunt u terecht bij juf Ageeth (athemme@obsdewoert.nl)

Voorstelling groep 5
Dinsdagochtend 25 februari heeft groep 5 de
volgende voorstelling gezien ‘De wolf komt terug.’
Deze voorstelling was een zogenaamde
vertelvoorstelling. Het verhaal wordt verteld, maar
ook gespeeld. In het verhaal komen verschillende
dieren voor. Hierover vertelt de acteur, maar hij
speelt de verschillende personages ook allemaal
zelf na. De kinderen hebben genoten en mochten
tijdens het spel soms meedoen. Het verhaal speelt
zich af op de Veluwe en gaat over het nieuws dat de wolf ons land zou naderen. Een wild
beest in een keurig bos. Een verhaal over de dood en een piepkleine held.
SchoolAPP
Inmiddels is de nieuwe SchoolAPP van SchoolsUnited in gebruik. De APP is een enorme
verbetering. Echter zijn er altijd wel ‘kinderziektes’ die naar voren komen en die pas
ontdekt worden als er echt gebruik gemaakt wordt van zo’n nieuwe APP. Veel problemen
die voor de voorjaarsvakantie nog speelden, zijn inmiddels opgelost. Ouders ontvangen op
dit moment nog push-berichten van alle groepen. Hier wordt aan gewerkt, zodat de
ouders alleen push-berichten zullen krijgen van de groep waar hun zoon of dochter in zit.
Pleinspelen
Van maart tot de zomervakantie krijgen de leerlingen
van groep 1 t/m 8 maandelijks een half uur
verschillende spellen aangeboden op het plein door
een medewerker van Sportservice Hardenberg. Het
doel van deze ‘pleinspelen’ is de kinderen verschillende
spellen aanleren die ze tijdens het vrij buitenspelen
kunnen toepassen. Kortom: ‘Lekker buitenspelen voor
iedereen!!!’

Jaarlijkse lenteactie gaat binnenkort weer van start!
Na het succes van de vorige jaren, organiseren we ook dit jaar
weer een Lenteactie. De leden van de sponsorcommissie zijn
inmiddels begonnen met de voorbereidingen.
Op donderdag 28 maart krijgen alle kinderen de bestellijsten, het
stratenplan (alleen voor de groepen 5 t/m 8) en informatie mee
naar huis, over hoe ze moeten/kunnen verkopen.
De winst komt uiteraard weer ten goede aan de kinderen!
Van de opbrengst wordt o.a. het (buiten)speelmateriaal hersteld,
nieuw (buiten)speelmateriaal aangeschaft en de Klasse!kas aangevuld.
De sponsorcommissie bestaat dit schooljaar uit Nienke Snippe, Mathilde Oldenbanning
(oudergeleding), Ageeth Themme en Henk Wielens (personeel).
De volgende nieuwsbrief komt op 26 maart.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.
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