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Geachte Ouders/Verzorgers,
Eind januari/begin februari nemen alle scholen van stichting Marenland tevredenheidsenquêtes af
onder ouders, leerlingen (groep 5-8) en medewerkers. Dit gebeurt ongeveer 1 keer in de vier jaar.
Als school willen we graag weten hoe de ouders, leerlingen en medewerkers tegen de organisatie
aankijken. De opbrengsten worden gebruikt om bestaand beleid tegen het licht te houden en om
nieuw beleid te ontwerpen. Het is overigens wettelijk bepaald dat scholen regelmatig een
tevredenheidsonderzoek moeten uitvoeren.
Om een duidelijk beeld te krijgen van onze school is het van groot belang dat er zo veel mogelijk
enquêtes worden ingevuld. U krijgt daarom de inlogcode voor de enquête per e-mail toegezonden op
het bij ons bekende e-mailadres dat u gebruikt voor de
communicatie met school. De enquête is online in te
vullen.
Op speciaal verzoek van de
De organisatie die het onderzoek voor ons uitvoert,
fusiewerkgroepen Vervoer en
bureau BVPO uit Groningen, gaat uiteraard zorgvuldig
Naschoolse Activiteiten zijn er
om met uw gegevens. Alle enquêtes worden
deze keer extra vragen toegevoegd.
geanonimiseerd. Mocht u geen enquête per e-mail
Voor de verdere ontwikkeling van
willen ontvangen, dan kunt u bij school een papieren
deze onderwerpen is uw antwoord
versie opvragen. Mocht u verder vragen hebben, neem
belangrijk!
dan gerust contact op met Sjanet Duut.
Het team

Op de infoavond van maandag 23
januari krijgt u verdere uitleg.

Nieuws en mededelingen
Cito Toetsen
Afgelopen week en komende twee weken nemen we de Cito-toetsen weer af. Het betreft de
toetsen: Cito Rekenen, Cito Spelling, Cito Begrijpend lezen en Cito Woordenschat.
Tussendoor worden op verschillende dagen de technisch leestoetsen AVI (teksten) en DMT
(woorden) afgenomen.
Wat kunt u als ouder doen?
U kunt ervoor zorgen dat uw kind goed uitgerust op school komt en gezond eet.
U kunt benadrukken dat het maken van de Cito-toetsen zo goed mogelijk moet gebeuren. U kunt uw
kind dus aanmoedigen. De druk moet uiteraard niet te groot worden gemaakt. Maar als u laat
merken, dat het maken van de toetsen belangrijk is en dat u graag wilt dat uw kind zijn/haar best
doet, dan is dat al een hele positieve stimulans.
U kunt ook zeggen, dat het er niet om gaat dat de toets zo snel mogelijk wordt gemaakt, maar wel
dat het de bedoeling is dat het zo goed mogelijk wordt gemaakt. Dus gebruik je kladpapier en je
liniaal als dat mag. Al dit soort dingen wordt uiteraard ook door juf/meester besproken. Het is wel
goed voor een kind om te merken dat ouders en school hetzelfde willen. De kinderen moeten laten
zien wat ze kunnen.
Samen gaan we ervoor!

Ateliers
Na de voorjaarsvakantie wordt er weer een blok voor de ateliermiddagen georganiseerd.
Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen.
Gymnastiek
Na de kerstvakantie tot aan de zomervakantie hebben de gemeente Delfzijl, Marenland en het Huis
voor de Sport een vakleerkracht gymnastiek beschikbaar gesteld voor de groepen 3 t/m 8 (1 uur
p.w. per groep). Onze nieuwe gymnastiekmeester wordt Sjaak Leeman. Hij neemt ook de
sportactiviteiten na schooltijd van meester Danny Schudde over.
Voor de school betekent dit dat vanaf donderdag 19 januari het volgende:
8.15 u. - 9.15 u. : groep 1 en 2 (Juf Adinda)
9.15 u. - 10.00 u. : groep 3 en 4 (Meester Sjaak)
10.15 u. - 11.00 u. : groep 5 en 6 (Meester Sjaak)
11.00 u. - 11.45 u. : groep 7 en 8 (Meester Sjaak)
Aan alle overige gymuren verandert niets.
Naschoolse activiteiten
Alle kinderen hebben aan een creatieve naschoolse activiteit van juf Ingrid
mee kunnen doen. Bij de onderbouw waren er 12 deelnemers en
afgelopen donderdag waren er 5 belangstellenden uit de groepen 5 t/m 8.
Donderdag 26 januari kan er door de groepen 1 t/m 4 vogelvoer worden
gemaakt. Dus mocht uw zoon/dochter hier aan willen deelnemen dan
graag zo spoedig mogelijk opgeven. De lijsten hangen bij de
kleuteringang en bij de ingang aan pleinzijde. Opgave is verplicht in
verband met aanschaf materialen en voldoende ondersteuning.
Naschoolse sportactiviteiten
Het komende half jaar zijn er extra naschoolse sportactiviteiten gepland. De data die aan het begin
van het schooljaar zijn gemeld, komen hiermee te vervallen. De nieuwe data zijn:
16 febr.
18 mei
9 maart
8 juni
23 maart
22 juni
13 april
6 juli
20 april
15.30 u. -16.30 u.

Uit de groepen
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 zijn we tot 5 februari bezig met het thema winter. Het boek dat we bij dit thema
gebruiken is Kikker in de kou. De letter waar we mee bezig zijn is de ‘’w’’
van winter. De volgende letters hebben we nu gehad: b, p, s, k.
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 2 de cito-toetsen gehad.
Groep 1 maakt maandag de cito-toets af.
Zou u de thuismappen van de leerlingen weer mee willen geven naar
school? Dan kunnen we er nieuwe taken in doen, passend bij het thema.
Maandag 6 februari beginnen we met een nieuw thema: Kikker is verliefd.
Dit gaat over verliefd zijn en vriendjes. De letter die we hierbij gaan aanleren is de letter ‘’v’’.

Maandag 13 februari gaan we naar De Munte voor de Nationale Voorleesdagen en dinsdag 14
februari gaan we kijken naar een voorstelling op De Munte. Dit is alleen voor de kleuters van de
twee scholen Beide dagen begint het om 13.15 uur tot ongeveer 13.45 uur. We hebben vervoer
nodig om met alle kinderen daar te komen. Zou u één van deze dagen kunnen rijden? Laat het dan
graag weten aan juf Jeannette, juf Ali of juf Adinda.

Een berichtje voor Eva Perdok
Hallo allemaal,
We zijn er weer bijna klaar voor. Doordat het de vorige keer op het allerlaatste moment niet
doorging, ben ik natuurlijk wat voorzichtiger geworden, maar het is de bedoeling dat Eva
aanstaande maandag geopereerd gaat worden in Rotterdam aan haar rechterarm. De vorige
keer heeft ze al erg veel kaartjes gehad, natuurlijk vindt ze het erg leuk als dat weer gebeurt.
Haar adres is:

Eva Perdok
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Mediumcare Kinderchirurgie 1 Noord
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
We hopen van harte dat het doorgaat, dat alles voorspoedig verloopt en dat ze uiteindelijk
eenzelfde positief resultaat zal hebben als vorig jaar aan haar linkerarm.
Groeten van de ouders van Eva

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Sjaak Leeman. Ik zal de komende tijd op de school van uw kind een deel van de lessen
bewegingsonderwijs verzorgen. In mijn lessen wil ik een gevarieerd en vernieuwend aanbod aan
activiteiten aanbieden. In deze lessen hoop ik de kinderen te enthousiasmeren, inspireren en
motiveren tot een gelukkig en gezond leven. Sport is hier naar mijn idee onlosmakelijk mee
verbonden.
Naast de reguliere lessen die plaatsvinden onder schooltijd zal er met enig regelmaat ook de
mogelijkheid zijn om mee te doen aan een Na Schoolse Activiteit (NSA). Tijdens deze NSA zal er in
de sporthal (tenzij anders aangegeven) een sportactiviteit zijn waaraan de kinderen mee mogen
doen. Wat dit precies is, zal per keer verschillen.
De data waarop de NSA plaatsvindt kunt u bij mij, via de school of tijdens de gymles van uw kind
opvragen.
Om de veiligheid te kunnen waarborgen is het niet toegestaan om tijdens de gymlessen of NSA
sieraden te dragen. Mochten ze deze wel dragen, dan dienen ze deze zelfstandig af/uit te kunnen
doen. De voorkeur gaat uit naar het niet dragen van sieraden op “gymdagen”. De kans op kwijtraken
is dan namelijk een stuk kleiner.

Heeft u nog vragen? Bel, app of mail dan naar de onderstaande gegevens.
Met sportieve groet,
Sjaak Leeman
06-19460975
s.leeman@hvdsg.nl

Van Baliekluivers

In de voorjaarsvakantie, woensdag 22 februari, organiseert de Baliekluivers weer een leuke
activiteit!

DISCO CARNAVAL
Van 14.00 t/m 15.00 zijn de peuters en de kinderen van t/m groep 3 welkom.
Verkleed komen is leuk!
Inleg: €1,00.

BINGO
Tussen 15.30 en 17.00 doen we bingo met de
kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Er zijn leuke én lekkere prijzen te winnen!
Inleg: €2,00.
Opgave graag vóór 14 februari,
bij Mariska Slager, Klapsterweg 66.
Graag envelop voorzien van naam en leeftijd met geld.

Fusienieuws en aanverwante zaken

Komende maandag organiseren we een infoavond voor alle ouders van De Woldrakkers en De
Munte. We willen u die avond op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen en de planning voor
de komende tijd. Uiteraard zullen we niet op al uw vragen al een antwoord hebben, maar we
komen steeds een stukje verder en nemen u zo weer een stapje mee op weg naar Qworzo.
Agenda

23-1: gezamenlijke ouderinformatieavond, 20.00 u. op De Munte
24-1: open dag Eemsdeltacollege, Sikkel 16.00 u. – 20.00 u.
25-1: open dag Eemsdeltacollege, Siddeburen 18.00 u. – 20.30 u.
26-1: open dag Eemsdeltacollege, Eelwerd en Pastorielaan 16.00 u. – 20.00 u.
26-1: NSA vogelvoer, groep 1 t/m 4; 15.00 u. – 16.30 u.
30-1: ouderraadsvergadering
1-2: open dag Dollard College Woldendorp
2-2: NSA vogelvoer, groep 5 t/m 8; 15.00 u. – 16.30 u.
13-2 e.v.: eindgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
13-2: groep 1 en 2: nationale voorleesdagen
14-2: groep 1 en 2: cultuurvoorstelling
16-2: NSA sport
20 t/m 24-2: voorjaarsvakantie

