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Even voorstellen
Mijn naam is Lisette Snel en ik ben vanaf januari begonnen als
locatiecoördinator op deze school. Ik heb het stokje overgenomen
van Johan Bisschop. Met mijn partner en onze twee zoons woon ik
in Slagharen. In het onderwijs ben ik inmiddels 14 jaar werkzaam.
De afgelopen 6 jaar ben ik locatiecoördinator en leerkracht op de
Markeschool in Wachtum geweest. Voor de kerstvakantie heb ik
kennisgemaakt met het team, dit heb ik als zeer prettig ervaren.
Naast de Woert werk ik ook op de Zwarm in Geesbrug. Ik kijk uit
naar de samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn en
hoop u uiteraard binnenkort te mogen begroeten.
TSO
Het valt de medewerkers van Kinderwereld op dat het regelmatig voorkomt dat de
kinderen koekjes en snoepjes mee hebben tijdens het overblijven tussen de middag. Dit is
echter niet de bedoeling. Ons verzoek om hierop te letten tijdens het klaarmaken van de
lunchpakketten van uw kind(eren).
Groep 6/7 – Thema ‘Kunst’
Volgende week gaan we starten met het thema ‘kunst’. Hieronder een kort overzichtje met
de onderwerpen die zoal aan bod komen.
 In de eerste week van het thema hebben we het over: Wat is kunst?, beeldhouwen
en ook fotografie komt aan de orde.
 In week 2 bespreken en bekijken we verschillende stukken in het theater, te
denken valt aan een toneelstuk, musical of een verteller.
 In week 3 komen er verschillende dansstijlen voorbij: volksdans, streetdance,
klassiek ballet, moderne dans en bijvoorbeeld line-dance.
 Week 4 staat geheel in het teken van muziek. Vanaf kerkelijke zangen uit de tijd
van monniken en ridders tot de muziek die we nu horen. Maar ook het ontstaan
van de blues, jazz en de rock-‘n-roll komt aan bod.
 In de laatste week van het thema gaan we ons verdiepen in de schilderkunst. Hoe
het begon met rotsschilderingen in de prehistorie, Grieken en Romeinen die hun
huizen versierden met muurschilderingen of mozaïeken bijvoorbeeld. Maar ook dat
kunstenaars in de 17e eeuw op een linnen doek gingen schilderen. Het beroemdste
schilderij uit die eeuw is de Nachtwacht van Rembrandt.

Bezoek aan het Rijksmuseum
Op donderdag 6 februari gaat groep 7/8, met de bus,
naar het Rijksmuseum, hier zullen we de Nachtwacht dan
ook werkelijk gaan bekijken. Meer informatie volgt!
Oudergesprekken
We hebben besloten om op 10 en 13 februari ’s middags
vanaf 15.45 uur te starten met de oudergesprekken.
Ouders die graag op de middag ingepland willen worden,
kunnen dit aangeven bij Lisette lsnel@obsdewoert.nl. U kunt dit tot uiterlijk 17 januari
aangeven via de mail, dan hebben wij nog voldoende tijd om een rooster te maken.
Oproep overblijfouder
Op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur blijven kinderen over bij ons
op school. Zoals wellicht bij u bekend, doen we dit met hulpouders en ondersteuning van
Kinderwereld. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar ouders die willen helpen. We
hebben momenteel écht te weinig hulpouders. Per keer krijgt u een vergoeding.
Lijkt het u leuk om te helpen tijdens het overblijven dan kunt u een mail sturen naar
lsnel@obsdewoert.nl
Pushberichten schoolApp
Tot op heden is het de beheerders van de schoolapp nog niet gelukt om de problemen
rondom de pushmeldingen op te lossen. Om te voorkomen dat u belangrijke informatie
mist, verzoeken wij u om de ouderapp regelmatig te controleren op nieuwe berichten.
Koningsspelen vrijdag 17 april 2020
Op vrijdag 17 april 2020 vinden de Koningsspelen plaats; een dag in het teken van sport
en bewegen. Dit jaar doen wij hier ook aan mee.
Het lijkt ons leuk dat de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 verschillende sporten kunnen
gaan doen. Dit kan echter alleen doorgaan met uw hulp: wellicht zijn er
ouders/verzorgers of andere bekenden die een clinic kunnen gaan
geven. Het gaat om twee keer een uur en een groepje van ongeveer
15 kinderen. Te denken valt aan yoga, voetbal, volleybal, handbal,
karate, judo, tennis, fitness etc. etc. We hopen dat jullie hierin iets
voor ons kunnen betekenen. Voor uw aanmelding (uiterlijk 29 januari
2020) of eventuele andere vragen kunt u terecht bij juf Linda, juf
Hellen en/of juf Karin. Via de mail kan ook; lgeugies@obsdewoert.nl of
kdehaan@obsdewoert.nl
Jeugd play-inn voor de leerlingen van het schoolorkest
In juni 2019 heeft muziekvereniging Excelsior een jeugd play-inn georganiseerd o.l.v. Ivo
Kouwenhoven. Deze dag was een groot succes!! Ook leerlingen van het schoolorkest
hebben deelgenomen aan de jeugd play-inn.
Muziekvereniging ‘Irene’ uit Nieuweroord houdt dit jaar ook een jeugd play-inn o.l.v. Ivo
Kouwenhoven. De leerlingen van het schoolorkest zijn hiervoor ook uitgenodigd.

Waar: dorpshuis ‘De Vuurkorf’ in Nieuweroord
Wanneer: zaterdag 7 maart 2020
Tijd: 10.00 uur – 15.30/16.00 uur (de slotpresentatie is om 15.00 uur voor familieleden en
andere belangstellenden)
Kosten deelname: 5 euro (inclusief lunch)
Ivo Kouwenhoven is gespecialiseerd in het componeren van muziekstukken en het
dirigeren van jeugdorkesten. Daarnaast wordt hij veel gevraagd voor gastdirecties/play
inns en om te jureren bij jeugdfestivals. Ivo weet heel veel jeugdige muzikanten te
enthousiasmeren voor muziek. ‘Geef jonge muzikanten de ruimte om zich muzikaal te
ontwikkelen, ieder op zijn of haar niveau’.
We nodigen jeugdige muzikanten van harte uit om mee te doen aan deze inspirerende en
muzikale dag. De leerlingen van het schoolorkest krijgen vrijdag een opgaveformulier mee
naar huis.
Muziekvereniging Excelsior Oosterhessselen
Berdien Elling
De volgende nieuwsbrief komt op 30 januari.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

