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Nieuwsbrief in een nieuw jasje

Studiedag 4 februari

Zoals u ziet hebben we ervoor gekozen om
de nieuwsbrief op een andere manier vorm
te geven. We zijn benieuwd naar uw mening!

Op 4 februari 2019 staat een studiedag
gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij!

Gelukkig nieuwjaar
Inmiddels is de kerstvakantie voorbij en
hebben we de eerste schoolweken van 2019
alweer achter de rug. Iedereen is weer in het
schoolritme gekomen en we leren alweer tal
van zaken. De maanden januari en februari
zijn niet alleen de wintermaanden waarin we
hopen op sneeuw en ijs. Deze tijd van het
schooljaar is ook altijd een vruchtbare
periode waarin zonder al te veel afleiding
lekker geleerd kan worden.
We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers
en personeelsleden een gelukkig, gezond,
voorspoedig en leerzaam 2019 toe.

Contactavond
In de week voorafgaand aan de
voorjaarsvakantie (11-15 februari) vinden de
facultatieve oudergesprekken plaats. Indien
de leerkracht het wenselijk vindt, ontvangt u
hiervoor een uitnodiging. Mocht u zelf
reden(en) hebben om een gesprek in te
plannen, dan kunt u dat aangeven bij de
leerkracht.
(Graag voor 28 januari 2019)

Op SWS De Schans werken we
handelingsgericht en cyclisch aan
leerlingenzorg. Dat betekent dat we in het
begin van het jaar plannen opstellen met
doelen ten aanzien van de te behalen
resultaten van de groep en van iedere
leerling.
Vervolgens wordt 2 keer per jaar bekeken in
hoeverre deze doelen zijn behaald en welke
interventies nodig zijn voor de komende
periode.
De komende 2 weken worden in de groepen
2 tot en met 8 de onafhankelijke cito toetsen
afgenomen voor rekenen, spelling en lezen.
Deze toetsen geven ons een objectief beeld
van het niveau en de ontwikkeling van de
kinderen, zodat we hem/haar vervolgens
beter kunnen helpen
Mede aan de hand hiervan bepalen we of het
doel van het te verwachten niveau is gehaald
per leerling. Daarnaast geeft het ons een
beeld van de scores per groep en weten we
hoe onze school het doet vergeleken met de
andere basisscholen in Nederland.
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De studiedag op 4 februari staat in het teken
van het analyseren en evalueren van de
eerste helft van het schooljaar en doelen
stellen voor de tweede helft van het
schooljaar.

Cultuurmenu
De komende periode staan weer een aantal
kunst- en cultuurworkshops gepland.
31 januari: Groep 3-4: Vouwstenen
Vouwstenen zijn kartonnen stroken. Er zijn
kleine stroken (5 cm breedte) en grote
stroken (12 cm beedte). Hiermee kunnen
modulaire constructies worden gebouwd in
oneindig veel variaties en afmetingen. Met
het werken met de vouwstenen wordt het
ruimtelijke, technische en creatieve inzicht bij
kinderen gestimuleerd.
15, 22 , 29 jan.: Groep 7-8: Klassiek ballet
Klassiek ballet is een dansstijl gebaseerd op
regels die door de eeuwen heen zijn
vastgelegd door Russische, Franse, Deense en
Italiaanse balletmeesters. De
lichaamshouding is in deze dansstijl heel
belangrijk. In de workshops klassiek ballet zal
de basis worden gelegd voor een goede
klassieke ballethouding. Daarnaast zullen
veel voorkomende basispassen worden
uitgelegd.

Nieuwe leerling
Marit wordt binnenkort 4
jaar! Ze heeft inmiddels al
proefgedraaid bij de
Vrolijke Vissen. Wij wensen
haar een fijne leerzame tijd
toe op SWS De Schans!

Basketbaltoernooi
Woensdag stond het jaarlijkse
basketbaltoernooi op het programma voor
groep 7 en 8. Dit toernooi wordt ieder jaar
gehouden in de Brinkhof in Norg. Alle scholen
uit de voormalige federatie doen mee aan dit
toernooi. Namens onze school deden er 3
gemengde teams mee. De kinderen hebben
veel plezier gehad en goed hun best gedaan!
Een van de teams is zelfs eerste geworden en
heeft een grote beker mee naar De Schans
genomen!!

Open huis
Op donderdag 14 februari is het open huis 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?
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Thema-avond identiteit

-

Graag nodigen we u uit voor de thema-avond
identiteit op donderdag 31 januari.

-

Door het meemaken van een voorbeeldles
levensbeschouwing hopen we een beeld te
geven van de inhoud van een spiegel- en
bijbelverhaal. Daarnaast is de avond vooral
interactief; het thema Identiteit zullen we
vanuit verschillende invalshoeken
benaderen. Wij gaan ervan uit dat vrijwel
iedereen in het bezit is van een smartphone Wilt u uw mobieltje die avond ook
meenemen? We starten om 19.30 met een
kopje koffie en heerlijke eigengemaakte
taart. Graag tot 31 januari!
Namens de Identiteitscommissie,

-

-

Annemieke Groeneveld

Luizen update
In de eerste week is het luizenteam weer op
zoek gegaan naar kriebelbeestjes. Helaas zijn
er luizen en neten aangetroffen. Blijft u uw
kind daarom alstublieft goed controleren.

-

Groep 4 heel goed aan het oefenen is
met geldsommen en klokkijken?
Zij de halve uren en de kwartieren al
goed kunnen toepassen?
Groep 3 elke week al vier weektaken
doet?
Zij dit zelf inplannen met magneetjes
in de kleuren van de dag?
Groep 4 bijna alle
spellingscategorieën voor dit jaar al
kent?
We met Trefwoord werken over het
thema ‘leren’?
Groep 4 alle hoofdletters kan
schrijven?
Dean is verhuisd en niet meer bij ons
in de klas zit?
Wij dit erg jammer vinden?
We zijn begonnen met het
schoolbrede project over de vogels in
de winter?
Wij al een aantal vogels kennen die in
de winter in ons land te vinden zijn?
We hier een quiz over hebben
gespeeld?

Het letterdiploma van groep 3 en de
letterposter van groep 4:

Nieuws van de Kwakende kikkers
Wist je dat…?
-

Groep 3 alle letters al kent?
Wij dit binnenkort gaan vieren met
een heus ‘letterfeest’?
Het nog een verrassing is wat het
‘letterfeest’ dit jaar inhoudt?
We op donderdagmiddag muziekles
krijgen van juf Minka?
Wij al heel mooie ritmes kunnen laten
horen met verschillende
muziekinstrumenten?
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Belangrijke data
22 en 29
januari
25
januari
28
januari
31
januari

K&C groep 7/8:
Klassiek Ballet
Vogeltelling

4
februari
8
februari
11-15
februari
11
februari
13
februari
14
februari

Studiedag: alle leerlingen vrij

15
februari
18-22
februari

Juf Lianne jarig
- Prinses Beatrix jarig
- Schansinfo 9
- K&C groep 3/4 Vouwstenen
- Thema avond Identiteit

Vergadering
Identitetscommissie
Facultatieve oudergesprekken
K&C groep 7/8:
Gevangenismuseum
Groep 1/2 : Winterviering

- Valentijnsdag
- Open Huis
- Schansinfo 10
- Groep 7/8: Democracity
- Rapport mee
Voorjaarsvakantie
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Nieuwe activiteitenladders uit!
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig
zijn of muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder
loopt van februari t/m juni.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er is 1 ladder
voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een
dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met skiën, voltige of lekker gaan dansen bij de streetdance
activiteit. Voor de kleinere kinderen staat er
bijvoorbeeld yoga en dansen & spelletjes op het programma.
Ook kun je leren toneelspelen, koken en zelfs drummen met je opa of oma.
In de voorjaarsvakantie is er een te gekke Mega Workshopdag in Norg. Ook kun je kennismaken
met skateboarden en bmx-en in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 17 januari op via
www.activiteitenladder.nl
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Uitnodiging Kidzzz Quiz 2019

Molenduinbad
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