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BELANGRIJKE DATA:
18-03
19-03
25-03 :
26-03
28-03
03-04 :

Audit
Schoolfotograaf
Overleg Onderwijsteam Zelfregulerend werken
Huus van Toal komt voorlezen in alle groepen
Gezamenlijke MR-vergadering
Grote Rekendag voor alle groepen
Schoolvoetbaltoernooi
04-04 :
Lustrumfeest Stichting Talent Westerveld
We gaan met alle kinderen naar DuinenZathe
05-04 :
Nieuwsbrief 9
10-04 :
Overleg Onderwijsteam Zelfregulerend werken
Pluim van de maand
Schoolvoetbaltoernooi
De
pluim
gaat deze keer naar alle kinderen. De afgelopen
12-04
: van de maand
Koningsspelen
maanden
knetterhard
gewerkt
en het allerbeste uit zichzelf gehaald.
17-04 : hebben zij Streetwise
voor
alle groepen
Dat konden we terugzien
tijdens
de
toetsresultaten.
De meesters en juffen zijn
Schoolvoetbaltoernooi
met
recht
trots op hun
(en ook een beetje op zichzelf)!
19-0403-05
: kidsMeivakantie

Feest!
Op 1 april viert Stichting Talent
alweer haar tweede lustrum en
dat wordt gevierd. Op donderdag
4 april heeft de Stichting heel
DuinenZathe in Appelscha
afgehuurd en kunnen alle
kinderen van de openbare
scholen in Westerveld zich daar
vermaken. De kinderen hebben
daar deze week een uitnodiging
voor mee gekregen.
Duinenzathe is een overzichtelijk
park en natuurlijk zorgen we voor
voldoende begeleiding voor de
jongste kinderen.
Op 5 april is het de beurt aan de
leerkrachten om dit tweede
lustrum te vieren. Zij doen dit in
Havelte op het themafeest:
Fabulous Las Vegas

We worden met bussen
vervoerd. We zorgen voor voldoende begeleiding. U kunt voor vragen
terecht bij juf Jaccolien.
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Ouderraapleging schooltijden
Op donderdag 14 februari hebben we een voorlichtingsavond gehad
georganiseerd door de Medezeggenschapsraad. Deze werd gegeven door
het Vereniging Openbaar Onderwijs. De belangstelling voor deze avond
was groot. We hebben uitleg gekregen over verschillende schooltijden.
Vervolgens zijn we in groepjes uiteen gegaan om onze zorgen en kansen
te inventariseren. Deze hebben we vervolgens plenair besproken. Deze
avond hebben we afgesproken dat de volgende stap is om een
ouderraadpleging uit te zetten. Volgende week ontvangt iedere oudste van
een gezin dit formulier. We vragen u om deze allemaal in te vullen. Iedere
mening telt en vinden wij belangrijk om zo tot een juiste keuze te komen.
U kunt de enquête anoniem inleveren in de daarvoor bestemde bus in de
hal.
Schoolfotograaf
Dinsdag 19 maart zal foto Koch weer de school foto’s komen maken. Er
worden foto’s gemaakt van; broertjes/zusjes, individueel en met de
groep. U ontvangt na een aantal weken een kaartje met een inlogcode,
zodat u zelf de foto’s kan bestellen.
Belangrijk! We starten deze ochtend met de foto’s van de broertjes en
zusjes, ook voor de broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten.
Grote rekendag

Ieder jaar doen wij mee aan de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle
kinderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan
niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer
dan sommen maken in je werkboek!
Op woensdag 3 april vindt de volgende Grote Rekendag. Het thema van de 17e
Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin
de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een
uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en
het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Oproep van de verkeerscommissie

Momenteel bestaat de verkeerscommissie uit Nanda Loeve en juf Nienke. Zij
organiseren diverse activiteiten omtrent verkeer, het instant houden van Veilig
Verkeer Label op onze school en coördineren het theoretisch- en praktisch
examen voor de Kievitshoek. Nanda heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar
is. Ze heeft dit vele jaren met volle inzet gedaan. De commissie doet daarom een
oproep en zouden het fijn vinden als de verkeerscommissie versterkt wordt door
nog één of twee ouder. Bent u die ouder? Schiet ons aan op school of mail naar
n.debruin@talentwesterveld.nl
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Huus van de Toal

Meertmoand is Drenthemoand, dat is inmiddels al een joarenlange traditie op de
basisschoelen. En doarum komt er op 26 meert iemand van het Huus van de Toal
veurlezen in alle klassen.

Groep 8 moedigt Kimberley aan

Op vrijdag 1 maart is groep 7 en 8 met de bus naar Thialf gegaan om daar
klasgenoot en schaatstalent Kimberley aan te moedigen tijdens de Vikingrace,
een internationaal toernooi voor jeugdtalenten. Al om half acht vertrok de bus
vanaf school, want Kimberley’s eerste wedstrijd stond al om 8.20 uur in het
wedstrijdschema. Kimberley reed deze ochtend 2x een 500 meter. Natuurlijk
wilde ze graag op het podium eindigen, maar met een vierde plaatse lukte dat
beide keren net niet. Toch was het voor haar een succesvolle morgen, want
wederom scherpte ze haar persoonlijk record aan.
Na de wedstrijd nam Kimberley haar klasgenoten mee op een kleine tour door
Thialf. Fantastisch om haar zo gedreven over haar sport te horen vertellen. Wie
weet zien we haar over een paar jaar wedijveren met Jutta Leerdam.
Een week na dit optreden werd Kimberley Nederlands kampioen shorttrack.

Kimberley vertelt

Schoolvoetbal

Groep 7/8 is er klaar voor

Op 3 april neemt onze school deel met kinderen uit groep 7 en 8 deel aan het
schoolvoetbal in Diever. Nieuw dit jaar is dat er, net als bij de reguliere KNVBcompetitie alleen nog maar in 8-tallen wordt gespeeld. De winnaar van deze
middag zal een week later nog de finale gaan spelen om te bepalen wie
eindwinnaar is van Zuid-west Drenthe. Die school gaat door naar de volgende
ronde.
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