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Nieuwe leerling
In de vakantie wordt Kassem Hasan 4 jaar. In het nieuwe jaar begint hij
bij de kleuters. Wij wensen hem een fijne schoolperiode toe op onze school.
Personele mededelingen
Meester Tim
Zoals u weet staat Tim de Vries, leerkracht groep 7/8, sinds de herfstvakantie niet voor de
groep wegens privéomstandigheden. In overleg met Tim en de bedrijfsarts is besloten dat hij in
ieder geval tot de voorjaarsvakantie niet voor de groep staat. Juf Soraya blijft samen met juf
Lianne leerkracht en aanspreekpunt voor groep 7/8. In het nieuwe jaar zal Tim wel regelmatig te
zien zijn op school om hand- en spandiensten op te pakken.
Juf Annet
Met ingang van de kerstvakantie gaat onze onderwijsassistent, juf Annet, met
zwangerschapsverlof. Zij verwacht eind januari haar kindje. Wij wensen succes met de laatste
loodjes en een voorspoedige bevalling.
Juf Annet zal tijdens haar verlof worden vervangen door Anita de Waard- Kwant.
Oudergesprekken
De volgende ronde oudergesprekken wordt gehouden in de weken voor de voorjaarsvakantie,
namelijk 6 tot en met 16 februari 2017. We proberen broertjes zo veel mogelijk achter elkaar te
plannen op 6 februari. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt ook bij De Schans dit schooljaar.
Als datum is geprikt: 20 maart 2017.
Ouderbrief bij Trefwoord
De ouderbrief die behoort bij de methode Trefwoord is toegevoegd als bijlage. Hierin kunt u
lezen waar de kinderen in deze periode mee bezig zijn tijdens de LeVolessen.
Kerstviering: Wat betekent kerstmis voor jou?
Op donderdag 22 december is het zover! Nog even alles op een rijtje.
We gaan naar school tot 12:30 uur, de kinderen lunchen thuis en zijn ’s middags vrij.
We beginnen om 17:30 uur met het kerstbuffet. De kinderen eten met de leerkracht in de klas.
De kinderen mogen om 17.25 uur in de klas aanwezig zijn. Het eten kan tussen 17.10 uur en 17.25
uur in de klas worden gebracht.
Ouders (en grootouders) en verzorgers kunnen tussen 17:30 uur en 18:30 uur in het dorpshuis
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tegen een kleine vergoeding genieten van een heerlijk buffet. We hebben al diverse mailtjes voor
opgave ontvangen.
Daarna is iedereen welkom in de gymzaal voor de kerstviering, we beginnen rond 18:45 uur. Het
thema dit jaar is “Kinderen van goede wil!” U komt toch ook?
We verwachten dat het rond 20:00 uur afgelopen zal zijn.
Een jaar vol vrede, vreugde, en verbinding toegewenst
We kijken terug op een goede eerste helft van het eerste schooljaar van onze school. We
hebben het gevoel dat iedereen daarvoor zijn/ haar steentje heeft bijgedragen en dat is heel
erg fijn! Op vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur, kan iedereen genieten van een welverdiende
kerstvakantie. Het team van Dalton Samenwerkingsschool De Schans wenst iedereen alvast een
mooie kerstvakantie en een jaar vol vrede, vreugde en verbinding toe in 2017!
We hopen iedereen na de vakantie weer in goede gezondheid terug te mogen zien op maandag 9
januari 2017, dus … wees voorzichtig met vuurwerk!

Belangrijke data:
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 (vanaf 12:00 uur!!)
24 december
18 januari:
19 januari:
19 januari:
23 januari:

t/m 8 januari Kerstvakantie
Basketbaltoernooi groep 8, Brinkhof Norg
MR / OR vergadering
Info nr. 9
Alle kinderen ’s middags vrij in verband met een teambijeenkomst voor alle
leerkrachten.

Met vriendelijke groet,

Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans
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VAN BUITEN 1:

Nieuwe activiteitenladders komen er weer aan
NOORDENVELD – Wil je ook in 2017 nieuwe dingen leren, of gewoon iets leuks doen?
Lekker sporten, bewegen, creatief bezig zijn, muziek maken? Kies dan van de nieuwe
activiteitenladder! Je krijgt deze activiteitenladder binnenkort op school.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de
sport - en cultuurcoaches in samenwerking met verenigingen en instellingen.
Doe jij ook mee? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 19 december op
via http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur. De uiterste inschrijfdatum is 6
januari. Activiteiten die dan nog niet vol zijn zullen weer worden geopend op de website.
Als voorproefje kunnen we vertellen dat:
Je in Peize helemaal zelf coole armbanden en kettingen kan gaan maken! Voor de onderbouw
komt er een gymfestijn, maar zit je in de bovenbouw dan vind je het misschien wel leuker om
te gaan mountainbiken!
Zentagle. Wat? In Roden kan je het leren. Lijn voor lijn patronen tekenen. Het ziet er erg
ingewikkeld uit, maar iedereen kan het! Of misschien haken. Ouderwets? Niet als je
bijvoorbeeld een smartphonehoesje maken kan. Vind jij het leuk om hutten te bouwen,
kampvuur te maken en buiten te spelen? Dan is er ook voor jou wat te beleven.
En het Glowballtoernooi komt er weer aan!
Ben je op zoek naar een activiteit in Norg, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan boxen! Of
ontdek je liever het leven op de boerderij? Ook kindercircus Santelli heeft weer een leuke
activiteit voor jou.
Er is nog veel meer, meld je dus snel aan!
Uiterste inschrijfdatum voor de activiteiten is 6 januari. Heb je vragen, neem dan contact
op
met
Welzijn in
Noordenveld,
tel.
050
3176500 of
mail
naar:
froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl
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VAN BUITEN 2

STREEKTAOL-ESTAFETTE 2017
UITNODIGING aan:
Leerkrachten en ouders van de basisscholen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, en
Aa en Hunze
In 2017 organiseren Stichting STIP en het Huus van de Taol, een Streektaalestafette.
In vier bijeenkomsten, verdeeld over alle Drentse gemeenten, presenteren wij nieuwe verhalen, prachtige lessen, gedichten
en nieuwe kinderliedjes.
De verhalen zijn afkomstig uit de tweetalige map ‘Echt waor? Echt waor’ van Geert Woldman en Jent Hadderingh. De
nieuwe Drentse liedjes komen uit het project ‘Het jaor deur’, een project van Martije, Jan Germs (Huus van de Taol), Jan
Kruimink (Stenden Hogeschool Pabo Emmen) en Marinus Scholten (MS-muziekeducatie).
Maak kennis met dit prachtige materiaal dat gemaakt is naar de modernste inzichten. Een gezellig avondje
Streektaolestafette en u bent weer helemaal bij!
Datum: Maandag 30 januari 2017.
Inloop: 19.45 uur.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Café ‘Onder de Linden’, Brink 4 in Vries.
Toegang is gratis.
PROGRAMMA
19.45: Inloop met muziek van Geert Jan Brader.
20.00: Opening door Jent Hadderingh.
20.05: Presentatie Muziekproject 'Het jaor rond’.
20.30: Voorlezen door taolschulte Herma Stroetinga.
20.45: Pauze met muziek van Geert Jan Brader.
21.00: Presentatie Onderwijsmap 'Echt waor? Echt waor!' door Geert
21.30: Voorlezen door Tynaarlo-keurnoot Hendrik Jan.
21.45: Afsluiting met muziek van Geert Jan Brader.

Woldman.

In de pauze en na afloop kunt u in een speciale kraam de verhalenmap inclusief de bijbehorende lessen, het muziekproject
en de nieuwste producten van het Huus van de Taol inzien.
Wij begroeten u graag op 30 januari in Vries.
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Geert Woldman (Voorzitter stichting STIP.)
Jan Germs (Directeur Huus van de Taol.)
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