Dalton Samenwerkingsschool De Schans

info 10
Een, 2 februari 2017

Koffie-uurtje van 31 januari
Op dinsdag 31 januari zat een deel van het team en een aantal ouders boven aan de bar voor het
eerste 'koffie-uurtje'. Er is gezellig gekletst onder het genot van een kopje, thee en ranja voor
de peuters die er waren.
We hebben gesproken over de verwachting van zo'n 'koffie-uurtje'. Ouders gaven aan dat ze
elkaar op deze manier kunnen ontmoeten, maar zo ook in gesprek kunnen gaan over de school in
het algemeen. Het idee is om eens per 2 maanden bij elkaar te zitten. Waarschijnlijk is het goed
om dit op wisselende dagen te doen en ook eens na schooltijd, om meer ouders te bereiken. De
volgende koffie-uurtjes zijn daarom op maandag 3 april om 14:30 uur en op donderdag 15 juni om
8:30 uur.
Muziekvoorstelling voor groep 7/8
In het kader van Cultuurmenu gaat groep 7/8 maandag 13 februari om 11:30 uur naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen voor de muziekvoorstelling “Classic Express”. Dit is een enorme
trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal. Met speciale lichten en videobeelden zal de
werking van de muziek worden versterkt.
Wij zoeken nog ouders die met de auto mee willen rijden, hiervoor kunt zich opgeven bij juf
Lianne of juf Soraya.
Dramavoorstelling voor groep 1/2
Groep 1/2 gaat op maandag 13 februari om 13:30 uur naar dramavoorstelling “De Drakentemmer”
in Norg (De Hekakker). De drakentemmer is een getekend verhaal en gaat over jezelf durven zijn
en vriendschap. Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. Wilt u
meerijden met de auto om de kleuters te brengen, geeft u zich dan op bij juf Gea of juf Ineke.
Stagiaire
In de week van 13 tot en met 17 februari komt Mirjam Smit een kijkje nemen bij ons op school.
Zij is deze week bij de kleutergroep voor een snuffelstage.
Open huis
Op woensdag 15 februari staan we klaar om ouders, waarvan het kind volgend schooljaar 4 jaar
wordt, te woord te staan. Teamleden, maar ook enkele kinderen van de bovenbouw gaan vertellen
over onze school en laten De Schans zien. Ouders die deze dag niet in de gelegenheid zijn om te
komen, kunnen natuurlijk een afspraak maken voor een andere dag.

Boomplantdag
Op 22 maart zal een (wens)boom worden geplant bij de school in het kader van Stichting
Nationale Boomfeestdag. Een aantal kinderen zal hierbij assistentie verlenen. Die dag gaan we
ook buiten aan de slag om op te ruimen en vegen we het zand aan op het schoolplein. Voor scholen
is het die dag namelijk de speciale Opschoondag.
Voor in de agenda 1: Gezinsdienst: 26 maart 2017
Samenwerkingsschool De Schans heeft deze week kennisgemaakt met de nieuwe jeugdwerker
van de Protestantse Kerk van Een. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over een
Schoolkerkgezinsdienst die zal worden gehouden op zondag 26 maart 2017. Als school verlenen
wij graag onze medewerking hieraan. Dat betekent dat iedere leerling de mogelijkheid krijgt om
mee te doen aan deze kerkdienst. De Schoolkerkgezinsdienst vindt plaats buiten schooltijd en de
deelname van leerlingen is facultatief. Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd. Noteert
u de datum alvast in uw agenda?
Voor in de agenda 2: Samenloop voor Hoop: 18 juni 2017
Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in Noord Drenthe wordt er op zondagmorgen 18 juni
van 11:00 tot 11:24 uur de kinderloop voor hoop georganiseerd. De kinderloop is een onderdeel
van de Samenloop voor Hoop om alle kinderen van Noord Drenthe in actie te zetten voor het
goede doel. Kinderen wandelen 24 minuten (symbolisch 24 uur) op het parcours. Ze mogen
uiteraard langer meedoen. De kinderen hoeven geen inschrijfgeld te betalen, maar kunnen zich
laten sponsoren door de buren, familieleden vrienden etc. Kinderen kunnen geld genereren door
bijvoorbeeld het verrichten van klusjes of het verzamelen van flessen. Te zijner tijd ontvangt u
hierover meer informatie,
Belangrijke data:
6 / 7 februari: Oudergesprekken groep 1 tot en met 8
14 februari:

Thema-avond (G)MR

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)

14 februari:

Thema avond (G)MR

15 februari:

Open huis van 09:00 tot 11.00 uur

16 februari:

Info nummer 11

17 februari:

Rapport mee

20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie
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