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2017
De kerstvakantie is voorbij en de eerste schooldagen van 2017 hebben we achter de rug.
Inmiddels zijn we allemaal weer in het schoolritme gekomen. Deze tijd van het schooljaar is
altijd een vruchtbare periode waarin zonder al te veel afleiding lekker geleerd kan worden.
We wensen kinderen, ouders/verzorgers en personeelsleden een leerzaam 2017 toe.
Nieuwsbegrip groep 5 tot en met 8
Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij onder andere de methode ‘Nieuwsbegrip’. Eén keer
per week staat er een item uit het nieuws van deze week centraal.
Met ingang van vorige week maken de kinderen tevens het huiswerk dat bij deze les hoort. In de
klas is met de leerlingen besproken hoe ze moeten inloggen en wat ze moeten maken. We gaan
ervan uit dat de kinderen dit iedere week maken. Hiervoor hebben ze telkens 1 week de tijd. Op
donderdag worden de lessen behandeld en moet het huiswerk af zijn.
Toets periode
Vanaf 23 januari hebben we een toetsperiode; de zogenaamde middenafname.
Verspreid over 2 (soms 3) weken maken de kinderen vanaf groep 2 dan gestandaardiseerde
toetsen op het gebied van lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.
Het doel daarvan is om een objectief beeld te krijgen van de ontwikkeling van ieder kind op het
gebied van deze hoofdvakken, zodat we hem/haar vervolgens beter kunnen helpen.
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben deze toetsen tegenwoordig nog een extra
lading, doordat de toetsen van groep 6 en hoger ook een rol spelen bij de schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs, in groep 8.
Ouders vinden het vaak plezierig te weten wanneer de toetsperiode is, zodat ze daar wat
rekening mee kunnen houden.
Wat kinderen kunnen doen om zich goed voor te bereiden? Lekker op tijd naar bed gaan!
En het allerbelangrijkste …… gewoon altijd goed je best doen op school.
Basketbal
BASKETBALTOERNOOI
Het was gisteren 18-01-2017.
De dag van het basketbaltoernooi, we hadden drie teams opgegeven. De Schans 2 moest om de derde plek en de vierde
plek strijden tegen de Hekakker 4. Helaas hebben ze die verloren. De andere Schans teams moesten tegen elkaar strijden
om de 10e en 11e plek en daarvan heeft de Schans 1 gewonnen.De Schans 2 is vierde geworden, de Schans 1 is tiende
geworden en de Schans 3 elfde.
Het was super leuk!!!!!!!!!!!
Groetjes groep7/8
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Medezeggenschapsraad
Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) zouden wij graag de ouderbetrokkenheid met de
medezeggenschapsraad willen vergroten.
De medezeggenschapraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage
aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in
de 6 weken, een overleg waar over het algemeen de directeur Nicole Schölvinck bij aanwezig is.
Dit overleg gaat over zaken als de besteding van financiële middelen, kwaliteit van het onderwijs,
formatie, zakelijke bijeenkomsten waar ouders bij betrokken zijn, schoolgids, etc. Over sommige
onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad
een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Al deze rechten zijn vastgelegd in de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS).
Als MR hebben wij besloten, u in het vervolg via deze nieuwsbrief op de hoogte te stellen over
belangrijke punten die in de medezeggenschapraad vergaderingen besproken zijn. Voor de data
van deze vergaderingen verwijzen wij u naar de activiteitenkalender.
Vanaf heden zullen wij ook de notulen van de MR vergaderingen op de website van SWS de
Schans plaatsen.
Daarnaast zouden wij het ook erg fijn vinden, als u iets signaleert waar wij als
medezeggenschapraad misschien iets mee kunnen, dit bij ons zou willen melden. Uiteraard kan dit
ook altijd anoniem blijven als u dat wilt. U kunt bij alle 8 MR-leden (zie schoolgids of website)
terecht.
Wij vertrouwen erop, dat wij op basis van bovenstaande een eerste zet hebben gedaan om de
ouderbetrokkenheid met de medezeggenschapsraad te kunnen vergroten.
Thema avond
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de Thema-avond op donderdag 26 januari
2017. Deze avond wordt georganiseerd door de leden van de identiteitscommissie.
Het doel is om samen in gesprek te gaan over uw mening met betrekking tot de identiteit van
Samenwerkingsschool De Schans. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen tot nu met de LeVolessen;
misschien kunt u uw kind(eren) daar ook eens naar vragen. Ook de kerstviering zal aan bod komen.
Het zou super zijn als er zo veel mogelijk ouders en verzorgers komen. Opgave is niet nodig.
Om 20:00 staat de koffie/thee met heerlijke taart klaar!
Heel graag tot dan!
Koffie-uurtje
We willen graag met u als ouder in gesprek over onze school. Daarom zullen we regelmatig een
koffie-uurtje organiseren. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdagmorgen 31 januari 2017.
Direct na half 9, als de kinderen in de klas zijn, bent u van harte welkom voor een kopje koffie of
thee.
We zien u graag de 31e!
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Open dag De Schans
Op woensdag 15 februari is de open dag voor ouders waarvan het kind volgend schooljaar 4 jaar
wordt. We hebben er zin in om te laten zien waar we trots op zijn en te vertellen over onze
nieuwe school. Kent u in uw omgeving ouders die een school zoeken voor hun kind,
wilt u hen dan op deze dag wijzen?
Aanmeldingen
In aansluiting op het vorige. Alle ouders van 3-jarige kinderen hebben van de gemeente het
verzoek gekregen een schoolkeuze te maken. Dat geldt ook voor ouders die nu al een kind op onze
school hebben. Anders dan voorheen, hoeft het kaartje niet naar de gemeente te worden
gestuurd, maar ook gewoon op school bij de administratie kan worden ingeleverd.
Belangrijke data:
23 januari:

Alle kinderen ’s middags vrij in verband met een teambijeenkomst voor alle
leerkrachten.

26 januari:

Thema-avond ‘identiteit’ om 20:00

31 januari:

Koffie-uurtje

31 januari:

Prinses Beatrix jarig

2 februari:

Info nummer 10

6-16 februari: Oudergesprekken groep 1 tot en met 8
13 februari:

Cultuurmenu voor groep 1/2 “De Drakentemmer” in Norg (De Hekakker)

13 februari:

Cultuurmenu voor groep 7/8 “Classic Express” in Veenhuizen (gevangenismuseum)

15 februari:

Open dag van 09:00 tot 11.00 uur

16 februari:

Info nummer 11

17 februari:

Rapport mee

20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,

Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans
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