Nr. 9 31 januari 2019

Thema-avond Identiteit
Vanavond staat de Thema-avond Identiteit op het
programma. Hierbij komt de
levensbeschouwelijke les aan de orde en gaan we
onder andere in op de rol en functie van de
identiteitscommissie.
Om 19.30 uur staat de koffie/ thee klaar en
heerlijke eigengemaakte taart. Graag tot
vanavond!

Schoolreisjes
De bestemmingen van de schoolreisjes voor dit
schooljaar zijn bekend!
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan op 21 mei
met de bus naar Speel- en dierenpark
Sanjesfertier; € 25,- per leerling.
Groep 5/6 gaat op 28 juni middels auto’s naar
Duinen Zathe, € 18,- per leerling.
Groep 7/8 gaat van 5 tot en met 7 juni naar
Appelscha, € 70,- Euro per leerling.

Zou u de schoolreisbijdrage op het volgende
rekeningnummer willen overmaken voordat uw
kind op schoolreis gaat? IBAN nr: NL 49
RABO0347 2199 85 t.n.v. Oudervereniging SWS
De Schans o.v.v de naam van uw kind(eren).
Dit is overigens hetzelfde rekeningnummer als
voor de algemene ouderbijdrage à 27,50. Heeft u
deze nog niet betaald, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen?
Mocht het lastig zijn om de
ouderbijdrage/schoolreisbijdrage te betalen, dan
is er de mogelijkheid om via de gemeente een
bijdrage in deze kosten te krijgen. Informatie
hierover kunt u lezen op de website van de
gemeente Noordenveld. Het gaat dan om de
regeling: ‘Meedoen in de gemeente Noordenveld
met een laag inkomen’. De schoolkosten zoals de
vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van het
schoolreisje worden via de webshop rechtstreeks
vergoed aan de school. De webshop is te
bereiken via meedoen.gemeentenoordenveld.nl

Studiedag
Op maandag 4 februari staat een studiedag
gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
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Open huis



Donna en Marie-Claire heel goed de
vogelproducten kunnen inpakken.



Dylan, Simon, Sacha en Maud in de
kascommissie zitten van het vogelproject.
(Zij passen op het geld.)
Wij ook mee hebben gedaan aan de
vogeltelling.
Wij met knutselen een boekenlegger
hebben gevlochten.

Op donderdag 14 februari staat onze deur open
vanwege het ‘Open huis’. We ontvangen graag
ouders (en kinderen) van (bijna) 3-jarigen van
8:45 uur tot 11:30 uur. De kinderen van de
bovenbouw geven een rondleiding en bezoeken
daarbij ook de kleuterklas.

Nieuws van de dappere dolfijnen
Wist je dat….










Wij met topografie alle provincies van
Nederland leren.
Wij ook de belangrijke plaatsen en
wateren leren van Nederland.
Wij nu bezig zijn met de provincie
Drenthe.
Wij een hulppas hebben. Als wij een
vraag hebben zetten we de hulppas op
het bureau van de juf/meester.
Groep 5 met spelling het “centwoord”
leert.
Groep 6 met spelling het “cafewoord”
leert.
Wij druk bezig zijn met het thema
“vogels”.
Wij in de klas producten hebben gemaakt
om te verkopen in het kraampje.













Wij in de klas ook pesten, nee niet echt
pesten!! Wij spelen het kaartspel
“pesten” en ook “eenendertigen”.
Onze klas leuk versierd is in het thema
winter.
Wij allemaal een sneeuwpop hebben
geknutseld.
Wij met de wo vakken in maatjes werken.
Wij op maandag gym van juf Willemijn en
op donderdag gym van juf Jolanda
krijgen.
Wij met Engels bezig zijn met het lied
“There’s nothing holding me back” van
Shawn Mendes.
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Belangrijke data

31
januari

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

4
februari
5
februari
8
februari
11-15
februari
11
februari
13
februari
14
februari

Studiedag: alle leerlingen vrij

15
februari

- Groep 7/8: Democracity
- Rapport mee

18-22
februari

Voorjaarsvakantie

8:25 uur: K&C groep 1/2:
Ik zie , ik zie wat jij niet ziet
Vergadering
Identiteitscommissie
Facultatieve oudergesprekken
K&C groep 7/8:
Gevangenismuseum
Groep 1/2 : Winterviering
- Valentijnsdag
- Open Huis
- Schansinfo 10
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Uitnodiging Kidzzz Quiz 2019
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