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Medezeggenschapsraad vergadering locatie De Hoekstee
Onderwijsteam bijeenkomst. Let op: We hanteren deze dag een
continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school,
nemen hun eigen lunch mee en om 14:30 vrij. Deze dag dus geen TSO,
maar eten in de klas.
Bovenbouw Corsoborden prikken

In het zonnetje
In de pauze maken de kinderen van de bovenbouw gebruik van het nieuwe sportcourt en dit lijkt echt een
aanwinst te zijn. De zonnestralen laten we nu dan ook vallen op alle deelnemers van dit gezamenlijk
initiatief: Vitaal Wilhelminaoord, Dorpsgemeenschap Frederiksoord en Wilhelminaoord, Stichting Ons
Dorpshuis en v.v. Old Forward.

Schooljaar van start
Afgelopen maandag was het dan, na 6 weken vakantie, weer zover: de schooldeuren gingen weer open.
Met elkaar hebben we in de afgelopen week een goede start gemaakt en hebben de kinderen al weer snel
kunnen wennen aan hun (deels) nieuwe klasgenoten.
Mooi om te zien hoe goed de kinderen in groep 5 t/m 8 ook reageren op de wisselende
groepssamenstelling tussen de ochtenden en de middagen.
Voor de kleuters is deze week een nieuw klimeiland gebracht. Dit toestel vervangt het oude wandrek en zal
voor veel plezier zorgen tijdens de gymlessen.
In groep 5 t/m 8 wordt nu met chromebooks gewerkt. Het is allemaal wel even wennen, maar dit biedt
veel mogelijkheden om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen.
De nieuwsbrief verschijnt iedere laatste vrijdag van de maand. Mocht dit in een vakantie vallen, dan wordt
hij een week eerder verstuurd.

Stage
Vanaf deze week zullen Denise Wermink en Demi Scholten ons team komen versterken op woensdag,
donderdag en vrijdag. Zij volgen aan het Drenthe College de opleiding tot onderwijsassistent. Wij wensen
hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
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