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Belangrijke data:
5 december

Sinterklaasfeest op school, de kinderen zijn om 12 uur vrij!

20 december

Kerstdiner op obs Apollo, 17.30 – 18.30 uur; meer info volgt!

21 december

Kinderen zijn om 12 uur vrij, start van de kerstvakantie!

2018

Mededelingen:
-

-

Juf Joyce gaat vanaf volgende week met zwangerschapsverlof! Juf Marloes staat op woensdag,
donderdag en vrijdag voor de groep. Op maandag en dinsdag wordt er een invaller ingezet. Wanneer
duidelijk is wie dat is, hoort u dat!
In verband met een studiedag gisteren, wordt de nieuwsbrief vandaag verstuurd. Juf Marloes en juf
Nicolet zijn naar een studiedag geweest over 21e eeuwse vaardigheden, gekoppeld aan het maken van
een escaperoom door / voor kinderen.

Een stukje theorie:
21e eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de
maatschappij van de
toekomst. Het model
bestaat uit 11
vaardigheden: creatief
denken, probleem
oplossen, kritisch denken,
zelfregulering, sociale en
culturele vaardigheden,
samenwerken,
communiceren,
computational thinking,
informatievaardigheden,
ict-basisvaardigheden en
mediawijsheid.
Wij doen op het gebied
van de 21e eeuwse vaardigheden
al verschillende dingen op school,
vraag uw kind bijvoorbeeld maar eens naar ‘Bomberbot’of ‘Tinkercad’. ( groep 5-8)

Damtoernooien
De afgelopen tijd zijn er verschillende damtoernooien geweest
voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen hebben eerst les gehad in
de klas. Later konden ze laten zien hoe goed ze konden
dammen. We hebben nog een paar foto’s van onze toppers
gemaakt:

Sinterklaas
U heeft het vast al gezien bij binnenkomst op school. Er gebeurt steeds iets anders… Ook hangen er brieven van
Sinterklaas…? De hele school is in de ban van Sinterklaas en zijn pieten.
Er staan nog verschillende activiteiten op het programma, waaronder; pepernoten bakken ( zelf deeg maken, we
zijn stiekem met rekenen bezig ;-)), een bezoek aan het Sinterklaashuis met de onderbouw en we hebben al met
alle kinderen geknutseld!
Wat is de school toch ook mooi aangekleed; dank voor alle hulp!
5 december zal Sint op school komen. Alle broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, mogen dan mee
naar binnen gaan en verzamelen in het speellokaal. Daar heeft Sinterklaas met zijn pieten ook even tijd voor de
allerkleinsten! Daarna begint hij met het programma voor groep 1-8.
Groep 5 t/m 8 gaat Sinterklaas een beetje helpen. Vanaf 3 december mogen de surprises op school gebracht
worden!

PeutersBijeen

28 november is de volgende PeutersBijeen.
Van 9 uur tot 10 uur bent u morgen van harte welkom met
uw peuter van 3 jaar! Locatie: groep 1/2.

Verkeersveiligheid in en om school
Graag praten wij hierover nog een keer door met dezelfde groep, aangevuld met ‘verkeers’-ouders. Dus;

denk je graag mee over de verkeersveiligheid rondom school?? Geef dat dan
even aan bij juf Nicolet! Er volgt dan een uitnodiging voor een volgend overleg.
Bij de ingekomen stukken, is een brief namens de politie bijgevoegd.

PBS
Bij ons op school werken wij volgens de methode
Positive Behaviour Support. Dat betekent dat wij veel
aandacht besteden aan het positieve gedrag van de
kinderen.
Wij vinden de volgende waarden erg belangrijk;
Respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Binnenkort volgt er weer een update van
wat wij doen!

Kerst
Wie helpt ons aan de volgende spullen??
Glazenpotjes, dennengroen en ander materiaal waar je kerstbakjes mee kan maken.
Mag ingeleverd worden bij juf Lisanne of juf Eline.

Jong Krakeel en Actief Jong Hoogeveen
Vanaf dit jaar moeten alle kinderen van groep 5-8, die mee willen doen aan het naschools aanbod in Krakeel,
zich aanmelden via de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Op deze website staan nog veel meer leuke
activiteiten! Ga snel kijken!
Waar je altijd naar binnen kunt lopen:
- Sport en Speel: Elke woensdagmiddag 14.15 – 15.15 uur
- Pietengym op 28 november!! Jij komt toch ook??

Krajicek Playground

Gratis

Er staan nieuwe activiteiten op de website; je kunt je nog opgeven!!
 Wij zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers bij activiteiten!!! Graag opgeven bij juf Nicolet.

Ingekomen stukken:
Beste ouders, verzorgers

Zoals velen van jullie gemerkt hebben, heeft er op 12 november in de ochtend een preventieve verkeerscontrole
plaatsgevonden rond school. De controle is uitgevoerd door 4 politiemedewerkers aan de Satellietenlaan en de
Orion.
Aanleiding voor deze controle is de verkeerschaos die ontstaat tijdens het halen en brengen van de kinderen naar
school. Dit zorgt voor overlast voor omwonenden en voor een onveilige verkeerssituatie voor de kinderen. De
controle is preventief geweest, er zijn dus geen boetes uitgeschreven. In de toekomst zal er vaker gecontroleerd
worden in de ochtend en middag, de controles zijn dan repressief; wat inhoudt dat er dan wel boetes worden
uitgeschreven!
Reminder:

Stopverbod of verbod stil te staan.
U mag nooit stil gaan staan of parkeren op wegen met een stopverbod.
Sanctie bedrag € 90,-

Hier mogen alleen taxi's parkeren met een officiële taxivergunning.
Sanctie bedrag € 90,-

Parkeerplaats minder valide - Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie, of groep
voertuigen, die op het bord is aangegeven.
Sanctie bedrag € 370,Onze voorkeur: breng de kinderen lopend of op de fiets naar school. Dit is een goed moment voor kinderen om te
leren omgaan met verkeer. Ook zorgt dat voor een veiliger verkeerssituatie rond school en minder overlast voor
omwonenden. Mocht uw toch met de auto de kinderen naar school brengen, parkeer de auto dan op de juiste
wijze en op de daarvoor bestemde plekken.
Vindt u bovenstaande ook een probleem, meldt u aan als verkeersouder. Zo kunt u meehelpen dit probleem te
verminderen, dan wel te verhelpen. Een veiliger verkeerssituatie voor uw kinderen en minder overlast voor
omwonenden.
Met vriendelijke groet,
Roy, Politie Hoogeveen

