Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 24 november 2016

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij De Schans op maandag 5 december zal bezoeken. We
zullen de goedheiligman en zijn Pieten om ongeveer 8.35 uur verwelkomen bij de schoolingang.
De kinderen komen voor die tijd (tussen 8:20 uur en 8:25 uur) eerst in de klas. Ouders,
verzorgers en opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom!
Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Zij nemen alleen een lunchpakketje mee. De kinderen gaan die dag tot 14:30 uur naar school.
LeVo lessen
Zoals u in de vorige info heeft kunnen lezen, worden er nu 2 LeVo lessen per week gegeven
(totaal 45 minuten) in plaats van 3 keer per week 15 minuten. We hebben ervoor gekozen om
deze lessen niet meer aan het begin van de dag te geven, in verband met de onrust die het
opleverde voor kinderen en ouders (vooral in de lagere groepen). Na de kerstvakantie zal er weer
een evaluatiemoment zijn.
Uit de (mini) schoolgids
Het valt ons op dat er regelmatig kinderen te laat op school zijn. Daarom graag uw aandacht voor
het volgende:
De lessen beginnen, zoals in de (mini)schoolgids staat vermeld, ‘s morgens om 08.30 uur. De
eerste bel gaat om 8.25 uur. De kinderen gaan dan naar binnen. Ze kunnen evt. nog naar het toilet
en hebben vijf minuten om in de klas te komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan
dan beginnen en er kan direct gestart worden met de les. De ouders met kinderen in de groepen 1
en 2 kunnen hun kinderen naar binnen brengen om 8:20. Bij de kleuters begint de les ook 8.30
uur. Het is erg storend als er tijdens de les nog kinderen binnenkomen. Wilt u het afscheid zo
kort mogelijk houden? Hoe langer het afscheid duurt, hoe onrustiger het kind en daardoor ook
de groep wordt.
Kern met pit: Natuurlijk schoolplein MFA Een
In januari heeft De Lindehof samen met De Regenboog meegedaan met Kern met Pit. Dit is een
wedstrijd waar de deelnemers een financiële bijdrage kunnen winnen voor een project met als
uiteindelijk doel het verbeteren van hun buurt, wijk of streek. De Schans heeft een mooie
subsidie kunnen ontvangen voor ons nieuwe schoolplein. Het publiek (u dus) bepaalt mee welke
projecten er met de provinciale trofee én 1500 euro naar huis gaan. Misschien heeft u er
vandaag wel een stukje over gelezen in Het Dagblad van het Noorden. Het zou natuurlijk
fantastisch zijn als het project in Een deze extra prijs in de wacht zou slepen. Iedereen mag
meestemmen.
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U stemt toch ook mee?
Het stemmen werkt als volgt: ga naar de site www.kernmetpit.nl
1. Registreren: om te kunnen stemmen moet je je even registreren met je emailadres. Klik
hier om je te registreren
2. Registratie bevestiging per mail: Na je registratie ontvang je een email met daarin een
link om je profiel te activeren.
3. Wachtwoord aanmaken: Klik op de link in de email en maak een wachtwoord aan.
4. Inloggen: Log in op de site met je email adres en wachtwoord. Je wordt nu automatisch
doorgestuurd naar het overzicht met projecten.
5. Stemmen: Zoek je favoriete project op (‘Natuurlijk schoolplein MFA Een’) en klik op de
paarse stemknop
Stemmen kan tot en met 31 december 2016!

Dyslexiebijeenkomst
Alle scholen in Noordenveld zijn aan het inventariseren of er behoefte is om een algemene
bijeenkomst te organiseren over dyslexie. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
 Wat is dyslexie.


Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een onderzoek.



Wie bepaalt in eerste instantie of er een onderzoek moet plaats vinden.



Hoe verloopt de aanvraag voor een dyslexie onderzoek.



Hoe ziet een onderzoek eruit.



Hoe verloopt het vervolgtraject als er dyslexie is vastgesteld



Wat kan een school met de wetenschap dat een leerling dyslexie heeft.



Waar liggen de mogelijkheden en onmogelijkheden voor begeleiding binnen een school.



Hulpmiddelen.

Er zal deze avond niet ingegaan worden over specifieke vragen over uw kind. Heeft uw interesse
om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u zich opgeven door vóór 4 december een mail te
sturen naar info@swsdeschans.nl
Belangrijke data:
5 december:

Sinterklaasfeest op school.

7 december:

Prinses Amalia jarig

8 december:

info 7

12 december: deze week extra kerstnieuwsbrief
20 december: info 8
22 december: Kerstfeest:

12:30 uur alle leerlingen vrij!
17:30 uur kerstdiner (kinderen in de klas, ouders in het dorpshuis)
18.45 uur kerstoptreden

23 december alle kinderen ’s middags vrij
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie
Met vriendelijke groet,

Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans
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VAN BUITEN 1:
Als Stichting Drents Portret, www.drentsportret.nl, organiseren wij in het kader van ons project
een portrettekenwedstrijd.
Drents Portret is een stichting die de portretkunst in Drenthe onder de aandacht wil brengen.
Deze portrettekenwedstrijd is daar onderdeel van.
Het project wordt ondersteund door provincie Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds en de
gemeenten Emmen, Noordenveld, Aa en Hunze en Midden Drenthe.
Alle basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 van de gemeenten Emmen, Noordenveld, Aa en Hunze
en Midden-Drenthe kunnen hieraan deelnemen.
Wij willen u vragen om deze mail en het affiche in de bijlage door te sturen naar docenten van
groep 7 en 8, met het verzoek de bijlage (Affiche) uit te printen en onder de aandacht van de
kinderen te brengen. Deelname kan tot 1 december 2016.
In de maand december zal de jury op basis van de ingestuurde portretten, een selectie van 15
kinderen maken, die in het voorjaar een schilderles winnen van Kunstenares Nicole van der VeenKerssies, www.vanderveen-kerssies.nl. De kinderen die deze schilderles winnen, ontvangen voor
31 december 2016 bericht.
Daarnaast willen wij kinderen van groep 6, 7 en 8 de mogelijkheid bieden voor een gratis
rondleiding op de expositie, onder begeleiding van een kunstenaar van Drents Portret. Drents
Portret heeft ter ondersteuning van deze rondleiding een didactisch werkblad ontwikkeld,
waarmee de kinderen in kleine groepjes zelf aan de slag kunnen. Indien u belangstelling heeft
voor een rondleiding, dan horen wij dat graag. In de bijlage vindt u het overzicht van de
expositie-data en openingstijden waarin een rondleiding gegeven kan worden.
Met vriendelijke groet,
Anneke Verstegen,
voorzitter Drents Portret
Telefoon 06-25042215
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