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Belangrijke data:
26 april

Koningsspelen, de kinderen zijn om 12 uur vrij!

27 april – 6 mei

Meivakantie

10 mei - 13 mei

Hemelvaartsweekend; kinderen vrij

16 mei

Schoolkorfbal

21 + 22 mei

Vrij , i.v.m. Pinksteren

23
april
2018

Mededelingen:
- Juf Rosa is deze week voor het laatst in groep 7 te vinden. Na de meivakantie gaat zij bij
onze stichting invallen. Het kan dus maar zo zijn dat wij juf Rosa nog eens terug zien! Wij
willen juf Rosa ook langs deze weg nog even bedanken en veel succes wensen!
- Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zal juf Denice Zomer in komen vallen in groep 7
op maandag, dinsdag en woensdag. Zij heeft hiervoor gewerkt in Lelystad. Veel succes juf
Denice!
Plantjesmarkt
Woensdag worden de lijsten met opgave voor de plantjesmarkt opgehaald. Wilt u ze voor die tijd nog
inleveren??!!
Nieuws vanuit de werkgroep andere tijden
U kon via een online enquête uw ervaringen delen over onze nieuwe schootlijden. . Er was 84 % respons.
Een samenvatting van de uitslag van de ouderenquête:

Tevreden

Verbeterpunten

Waar ouders tevreden over zijn:

Verbeterpunten volgens ouders:

- Rust
- Ritme / structuur
- Meer tijd na 14 uur
- Geen kosten voor de overblijf
- Minder stress tussen 12 en 13 uur
- De communicatie vanuit school

- Tijd van de pauzes; hebben kinderen genoeg
tijd om te eten?
- Kleuters vinden 5 gelijke dagen zwaar
- Aansluiting met naschools aanbod
- Liever de vrije woensdagmiddag terug
- Objectiviteit onvoldoende
- Toezicht op het plein

Wij hebben bovenstaande verbeterpunten meteen besproken met het team. Een aantal verbeterpunten pakken
we meteen op!
- Tijd van de pauzes; hebben kinderen genoeg tijd om te eten?
De leerkrachten hebben met kinderen besproken of er genoeg tijd is om te eten. Ook hebben wij de afspraak om
onder het eten en drinken stil te zijn, zo is er geen afleiding. Wanneer kinderen iets meer tijd nodig hebben, is dat
mogelijk. Bij de kleuters blijven deze kinderen aan een bepaalde tafel zitten bijvoorbeeld. We hebben de
hoeveelheid eten ook even besproken met de kinderen. Misschien is het handig om ook thuis met uw kind te
bespreken wat haalbaar is om te eten tijdens de pauze?

- Kleuters vinden 5 gelijke dagen zwaar
Wij snappen dat kleine kinderen moeten wennen aan 5 volle dagen tot 14 uur naar school gaan. Wij denken dat
dit tijd nodig heeft. Wanneer u zelf denkt dat uw kind het erg zwaar vindt, bespreek dit dan gerust even met de
groepsleerkracht.

- Aansluiting met naschools aanbod
Dit wordt meegenomen naar de werkgroep van Jong Krakeel.

- Liever de vrije woensdagmiddag terug
Dit is niet mogelijk. Wij hebben voor het 5 gelijke dagen model gekozen, daar past geen vrije woensdagmiddag in.
Het aantal lesuren aan de kinderen is dan niet voldoende.
Aansluiting met sport of toernooien wordt door de gemeente opgepakt. Volgend schooljaar gaan nog meer
scholen over op andere schooltijden.

- Objectiviteit onvoldoende
Wij proberen zo objectief mogelijk te zijn, mede naar aanleiding van deze opmerkingen( ook na gesprekken vorig
jaar)

- Toezicht op het plein
Dit hadden wij zelf ook opgemerkt. Vooral in de vrije situaties zijn er incidenten en daarom verscherpen wij het
toezicht. Ook bij de voetbalkooi bijvoorbeeld is een leerkracht aanwezig.

Koningsontbijt 20 april 2018 en Koningsspelen 26 april 2018
De landelijke Koningsspelen worden op vrijdag 20 april gehouden, wij hebben er voor gekozen
om op onze school de Koningsspelen op donderdag 26 april te houden. Het koningsontbijt
verandert hierdoor in een Koningslunch op vrijdag 20 april. Dus voor de duidelijkheid:


Donderdag 26 april houden we de Koningsspelen, de kinderen mogen de fruittas thuis
laten en zijn om 12.00 uur vrij. Het wordt een feestelijke dag en de kinderen mogen
verkleed in het oranje komen 

Er is ook weer een speciaal lied gemaakt door Kinderen voor Kinderen voor de Koningsspelen,
het heet ‘Fitlala’. Op de website van Kinderen voor Kinderen is het lied en een leuke
dansinstructie te vinden 

EU –SCHOOLFRUIT
Ook dit jaar hebben wij meegedaan met het project EUSchoolfruit. Elke woensdag, donderdag en vrijdag kregen
de kinderen fruit of groente op school. Het project start
altijd in de herfst en loopt af voor de meivakantie. Vanaf
nu kunt u dus weer zelf een fruithap meegeven op alle
schooldagen.

UNICEFLOOP
Wauw, wat hebben jullie allemaal goed gelopen! Ook hebben sommige kinderen meegedaan
aan de cascaderun; superknap!
De ‘Unicef’-envelop kan uiterlijk morgen ingeleverd worden op school!
MOID
Wij van meesterlijk ondernemen in Drenthe hebben dit jaar een hapjesmarkt georganiseerd.
En wij hebben een heel groot bedrag opgehaald! Wij gaan daarvan 150 euro weggeven aan het
goede doel; KWF Kankerbestrijding. Elke groep krijgt ook geld van ons. Elke groep maakt een
top 10 van wat jullie willen doen, daarna ga je stemmen wat er op nummer 1 moet komen.
Dat moet je als eerste doen, daarna is nummer 2 aan de beurt. Als je wat leuks hebt gedaan,
wordt dat op klasbord gezet.
Met vriendelijke groet, MOID

-> Houdt klasbord dus in de gaten !! 
Jong Krakeel:
Wat steeds terug komt:
-Sport en Speel in gymzaal. Het is elke woensdag van 14.15 uur tot
15.30.
-Kinderdisco, 1 x in de maand. 25 Mei is de volgende!

PeutersBijeen

De 3e
woensdagochtend
leukste van de maand!

wordt de

Voor het eerst naar de basisschool met PeutersBijeen!
Peuters zijn leergierig, willen van alles weten en leren. Ze kunnen niet wachten tot ze naar
school mogen. Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar naar onze school met PeutersBijeen.
PeutersBijeen is er voor peuters vanaf 3 jaar. PeutersBijeen is voor iedereen en vrijblijvend!
Voor peuters en hun ouders, die niet kunnen wachten om naar school te mogen. Peuters die
willen spelen en leren, samen met andere peuters.
Elke derde woensdagochtend van de maand zijn ze met hun ouder(s) welkom op onze school.
Het programma loopt van 09.00 tot 10.00 uur. Je mag gerust meerdere ochtenden komen.
Aanmelden graag via een aanmeldformulier op de website of even een mailtje naar school.

De volgende PeutersBijeen: 16 mei 2018
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Vanuit de Gemeente Hoogeveen
KRAKEEL KAN NIET ZONDER BUURTHUIS
Krantenbericht uit Dagblad van het Noorden, geschreven door: Harald Buit
Als er over vijf maanden geen oplossing ligt voor het beheer van het buurthuis in
multifunctioneel centrum De Magneet, verliest de Hoogeveense wijk Krakeel dat sociale hart.
Daarmee dreigt mfc De Magneet in acht jaar tijd te verworden tot een bedrijfsverzamelgebouw. Voor
1 oktober 2018 moet er een plan komen vanuit de wijkbewoners om een eigen buurtcentrum te gaan
runnen. Een deze week gevormde werkgroep, met bewoners Ad Verschoor als voorzitter en Frank
Snippe als vice-voorzitter, haalt alles uit de kast om De Magneet ook in de toekomst een sociale
functie te geven.
Wat is er aan de hand? Door een wetswijziging mag Woonconcept, eigenaar van het gebouw, vanuit
de rol als woningcorporatie geen buurtcentrum exploiteren. ,,Als we als wijkbewoners geen actie
ondernemen is het over ruim vijf maanden gebeurd met de buurthuisfunctie in dit complex’’, schetst
Snippe. ,,Het is dus 5 voor 12.’’ De werkgroepleden kunnen zich niet voorstellen dat het over en uit
zal zijn. Ze denken dat er voldoende draagvlak is om het buurtcentrum voor Krakeel te behouden.’’
Ad Verschoor: ,,We hebben alleen al vijftig culturen in deze wijk. Er is werk aan de winkel met
elkaar.’’
Momenteel is de wijkvereniging een van de belangrijkste gebruikers van het multifunctioneel
centrum, dat in februari 2010 werd geopend. Het concept van sporten, spelen, leren, activiteiten
was indertijd bijzonder in Nederland. Bij een voortzetting van de buurthuisfunctie gaat het om
gebruik van de begane grond, zonder scholen, sporthal en andere partijen die zich er gevestigd
hebben.
Een eerdere poging om een beheerder te vinden voor het totale gebouw strandde in oktober 2017.
In gesprekken met Woonconcept heeft de corporatie nu gevraagd om buurtbewoners te mobiliseren
en een gezamenlijke oplossing te vinden. Verschoor: ,,In mijn optiek hoort een wijk een gebouw te
hebben waar bewoners samen kunnen komen, om activiteiten te houden en bijeenkomsten te
beleggen. Dat betekent wel dat we als wijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor een gedeelte van
dit gebouw.’’
Hoe die constructie eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. ,,Dat moeten we de komende weken
uitzoeken’’, zegt Verschoor. Feit is wel dat het allemaal betaald moet worden. Beheerskosten, vaste
lasten, eventueel huur. Daar moeten inkomsten tegenover staan. De werkgroep hoopt subsidie te
kunnen krijgen of fondsen te kunnen schrijven. ,,Je praat ook over leefbaarheid. Daar hangt soms
een prijskaartje aan. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente of Woonconcept, als sociale
partners in deze wijk, niet kunnen beteken voor het buurtcentrum. Ik had het idee dat beide ook nog
wel een paar troeven achter de hand hebben.’’
Belangrijke vraag zal ook zijn wat de wijkbewoner er voor over heeft. ,,Als je dit gebouw wilt
gebruiken moet je er wat voor doen’’, stelt Snippe. ,,Je moet het gaan runnen. Daar moet je ook een
vorm voor zoeken. Hoeveel dagen per week wil je open zijn en op welke tijden? Hoe gaan we het
prachtige grote plein voor de ingang gebruiken? Vragen voor later, maar je moet er wel mensen voor
hebben.’’
De werkgroep, bestaande uit tien bewoners, wil zijn licht onder meer opsteken bij dorpscentrum Het
Anker in Hollandscheveld, dat op vrijwilligers draait. ,,We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden,
maar kunnen ook gebruik maken van expertise elders.’’

De woordvoerder van Woonconcept was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. De gemeente, die
ook aan tafel zit, stelt dat de kans van slagen het grootst is wanneer het buurtcentrum klein en
overzichtelijk wordt. De gemeente wil die koers steunen, maar gaat geen actieve rol spelen in dit
initiatief. Dat betekent, bevestigt een woordvoerster, dat er geen subsidie of andere financiële steun
te verwachten is.
Afgelopen dinsdagavond is een groep wijkbewoners van Krakeel bijgepraat door Woonconcept over de
toekomst van De Magneet. Toen is spontaan een werkgroep gevormd, op zoek naar buurtbewoners die
willen meedenken of helpen bij het oprichten en/of beheren van een buurtcentrum.
Of dat gaat lukken? Verschoor: ,,Ik ga ervan uit dat we in oktober een feestje kunnen vieren.’’

