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Afsluiting vogelproject
Het volgelproject is inmiddels afgesloten. De
vogels hebben hun buikjes weer vol. Laat het
mooi weer maar weer komen! De kascommissie
is langs alle groepen geweest om het eindbedrag
te noemen:
De ondernemende leerlingen van SWS De Schans
hebben in totaal € 263,10 verdiend! Alle
leerlingen mogen ideeën aanleveren bij de
leerlingenraad voor de besteding van dit mooie
bedrag.

Brievenbus MR
Graag attenderen wij u nogmaals op onze
brievenbus met de naam ‘Kans voor de Schans’.
De bedoeling van deze brievenbus is om u als
ouders, al dan niet anoniem, de gelegenheid te
geven te laten weten wat u opvalt op school.
Hierbij kunt u denken aan tips/tops, ideeën,
complimenten, klachten, etc. Met de brievenbus
hopen we voor u de drempel te verlagen om uw
mening te geven, zodat we samen kunnen
werken aan het mogelijk nog verder verbeteren
van de school.

Drents voorlezen
Dinsdag 19 maart zal er in alle groepen worden
voorgelezen in het Drents door een aantal
vrijwilligers van het ‘Huus van de Taol’. Op deze
manier wordt op meerdere basisscholen
aandacht besteed aan de Drentse Toal. Na afloop
krijgen alle kinderen het tijdschrift “Wiesneus”
naar huis. Het voorlezen in het Drents is een
onderdeel van het Cultuurmenu.

15 maart staking
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in
alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair
onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
De leerkrachten op onze school zullen deze dag
ook gaan staken. Dat betekent dat de school
gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar
school kan(kunnen).

Natuurlijk kunt u ook nog steeds persoonlijk bij
de leerkrachten, directie en de MR terecht. We
horen graag van u.

Luizencontrole
Er zijn tijdens de laatste luizencontrole geen
luizen aangetroffen. Er waren echter nog wel
neten te zien. Blijft u uw kind(eren)daarom
alstublieft goed controleren.

Kunst en Cultuur
In deze periode staan er weer een aantal
activiteiten op het programma in het kader van
Kunst en Cultuur.
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K&C groep 1/2: “Fluitje van een cent”|
Elisabeth speelt betoverende melodieën: het lijkt
wel een privéconcert!

ijstijd naar de tijd van de hunebedbouwers en het
heden waarin archeologen onderzoek doen.

Aan de hand van een verhaal, liedjes, muziek- en
bewegingsspelletjes leren de kinderen fluiten
kennen en herkennen. Natuurlijk gaan ze ook zelf
fluit spelen. Vogelfluitjes, dwarsfluitjes en
blokfluiten. Maar hoe blaas je op zo’n ding?
Hoeveel lucht heb je daar voor nodig? En wie
dirigeert al die fluiten in de klas?

Binnenkort wordt Logan 4 jaar. Hij heeft al met
de Vrolijke Vissen kennis gemaakt tijdens het
proefdraaien. Wij wensen hem een fijne
schooltijd toe op De Schans!

Nieuwe leerling

K&C groep 7/8: Voorstelling “Sylphides belofte”
Een nieuwe voorstelling in de reeks bewerkingen
van klassiekers voor de jeugd gebaseerd op La
Sylphide.
“De knappe jongeman James en zijn vriendin Effie
gaan trouwen. Op de avond voor de bruiloft zit
James voor de openhaard wanneer er plotseling
een Sylphide verschijnt. De Sylphide is een
betoverend mooie luchtfee en James is gelijk
verliefd op haar. Een heks heeft haar uit een
schilderij getoverd, in ruil voor haar vrijheid wil de
heks de dansschoentjes van Sylphide hebben.
Maar zodra Sylphide de vrijheid heeft, danst ze er
op los en vergeet ze haar belofte aan de heks. De
heks is boos en besluit Sylphide een lesje te leren,
want wat je belooft moet je nakomen!”
K&C groep 5/6: Workshop “Moderne dans
Bij Moderne dans beelden dansers een verhaal
uit met lichaam, emotie en gevoel. Vroeger
werden in Europa alleen klassieke
balletvoorstellingen gedanst. Ongeveer 100 jaar
geleden ontstonden in Amerika en Europa andere
dansvormen. Onder andere moderne dans.
Tijdens de workshops wordt gewerkt met muziek
uit animatiefilm ‘Binnenstebuiten’. De leerlingen
gaan zelf dansbewegingen bedenken die emoties
uitbeelden. Aan het einde van de laatste les
wordt een korte presentatie gegeven aan de
andere groepen.

Pannenkoekendag
Vrijdag 22 maart vieren wij op school de
Nationale Pannenkoekendag. De bedoeling van
deze dag is dat de kinderen pannenkoeken gaan
bakken voor opa's en oma's van onze school.
Maar misschien woont er ook een opa en/of oma
bij u in de straat die het ook leuk zou vinden om
een pannenkoek te komen eten. Ook zij zijn van
harte welkom. De opa's en oma's zijn om 11.00
uur van harte welkom in het dorpshuis.
Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar een
aantal ouders die de kinderen willen begeleiden
bij het bakken. Voor het bakken kunnen we
gebruik maken van het dorpshuis. Wanneer u wilt
begeleiden bij het bakken, kunt u mailen naar
opgave@swsdeschans.nl
Graag willen wij weten hoeveel opa's en oma's er
pannenkoeken komen eten i.v.m. met de
aankopen van de benodigdheden, opgave kan
door een mail te sturen naar
opgave@swsdeschans.nl. Opgave graag vóór
maandag 18 maart.

K&C groep 5/6: Hunebedmuseum
Groep 5/6 laat zich verrassen door op expeditie
te gaan naar de ijstijden en prehistorie! In het
museum maken de leerlingen een tijdreis van de
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Wereldoriëntatie

Schoolkerkdienst

Kinderen leren beter als ze dat kunnen verbinden
aan hun eigen vragen en interesses. Dan zijn ze
ook intrinsiek gemotiveerd. Dit passen we toe bij
de zogenoemde zaakvakken.

Op zondag 31 maart houden we als
samenwerkingsschool voor de derde keer een
schoolkerkdienst. Alle kinderen van De Schans en
hun ouders en opa’s en oma’s zijn daarom om
9.30 uur (let op: de klok gaat die nacht een uurtje
vooruit!) van harte welkom in De Edenhof,
Hoofdstraat 16 in Een. De dienst duurt ongeveer
een uur en nadien is er koffie, thee of limonade
en wat lekkers voor iedereen.

In plaats van leren 'feiten leren', leren de
kinderen '21e eeuwse vaardigheden'. Zo willen
we kinderen meer inspraak laten hebben in wat
er geleerd wordt.
We gaan met biologie bijvoorbeeld echt de
natuur in, in plaats te leren vanuit een boekje.
We willen kinderen bewust maken van de
beschikbaarheid van voedsel, gezond voedsel en
de oorsprong van het voedsel door het maken
van moestuintjes met de kinderen. Verder
zoeken we de samenwerking op met de agrariërs
in de omgeving. Zo zijn ze beter intrinsiek
gemotiveerd en leren ze leren. Vanuit deze visie
hebben we de komen de weken schoolbreed
thema’s centraal staan. Zo hebben we in maart
de weken van de ‘gezonde jeugd’ en de ‘boer’.
Tijdens deze weken werken we met de kinderen
zowel in de klas als buiten de klas aan het thema.
De kinderen brengen een bezoek aan een
boerderij, maken smoothies, fietsen een parcours
en werken samen aan verwerkingsopdrachten in
de klas. Voor een aantal van deze activiteiten kan
het zo zijn dat we uw hulp kunnen gebruiken.
Wanneer hier sprake van is, zal dit middels de
leerkrachten gecommuniceerd worden.

Het thema van de dienst is ‘Een probleem: zo kun
je het oplossen!’ en komt uit de methode
Trefwoord. In de schoolkerkdienst komt het
thema op verschillende, speciale manieren terug
en zullen de kinderen een aantal van de liedjes
ten gehore brengen.
We verwelkomen u graag op de 31ste, namens
de Identiteitscommissie

Nieuws van de vrolijke vissen
Allereerst willen we iedereen bedanken voor de
aanwezigheid en de complimenten over onze
winterviering. Want we vonden dat best heel
spannend om te doen! (Wat wisten ze veel he?)
Nu hebben we samen een nieuw thema bedacht
en onder het motto ‘meeste stemmen gelden’ is
dat PAARDEN geworden, met twee voorwaarden:
paardrijden en naar een manege. Beide gaan
deze vrijdagmorgen gebeuren, want dan zijn we
de hele ochtend te vinden op paardenboerderijen
en in de manege in Bakkeveen. Jippie!
Ondertussen weten we al erg veel over paarden;
over de soorten, de mooiste (we zijn gek op
Friese paarden), het gebit, dressuur, de
verzorging, hoeven kappen, dat het een edel dier
is en hoe je paarden tekent.
We hebben erg veel speelgoed in de klas en elke
dag spelen, werken, zingen we over paarden en
kijken we filmpjes om er nog meer over te leren.
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Ook zijn we druk met Engels bezig, nu over
Animals en dat gaat very good!
We houden kofferkringen; elke kleuter mag een
koffer volstoppen en op school vertellen over zijn
lievelingsspeelgoed, boeken, eten, hobby’s,
familie… Er zijn al veel kinderen geweest en we
vinden het erg leuk om te doen en aan te horen.
Zo leren we elkaar nog beter kennen. We hebben
dan twee regels; luisteren en met de handen op
de rug de spulletjes bekijken.
Onze nieuwste leerling is Marit en onze
allernieuwste is Logan; hij wordt 17 maart 4 jaar.
Beide kinderen kenden we al en zij ons ook dus
dat is elke keer gezellig. Wel vinden we dat er erg
veel jongens in onze klas zijn.
Na de meivakantie komt elke donderdag meester
Jeroen bij ons stagelopen. (zucht.. wéér een
jongen!) Juf Danielle is er maandags en dinsdags
bij. Gelukkig maar
Groep 2 is druk bezig met schrijven in schriftjes
en ontdekken steeds meer woordjes en
rekensommetjes. We doen dat bijna elke dag met
groep 1 en met veel spelletjes, vooral met de
dobbelstenen. Dat vinden we super om te doen.

Nog een paar prietpraatjes om mee te eindigen.
Want een dag niet gelachen in de klas? Dan
waren we vrij! Want we hebben elke dag plezier
met elkaar.
-Hoe vertel je juf dat je gaat verven?
Neem een kwast, doe hem in de rode verf, tik
daarmee juf aan op haar nieuwe vest en zeg: ik ga
verven hoor!
-Twee van de drie vissen drijven in de kom: ze zijn
dood, zeg ik. Ja, of in de winterslaap zegt een
jongste kleuter.
-Wie is lid van iets? -Donald Duck, de krant wordt
genoemd en x zegt: ik ben lid van de littekens.
-De leerlingenraad vertelt dat ze iets mogen
uitzoeken voor het bedrag van de vogelvoeractie doe maar paardenbrokken, want we werken over
paarden!
-Een leerling komt bij mij: zeg maar tegen oma
(pop uit de methode) dat we over paarden
werken, dan krijgen we misschien wel popcorn.
Popcorn? vraag ik. Ja, dat is toch mais? Dat eten
paarden echt hoor!
-“mama’s auto was kapot, toen kwam de Avebe”
-We hebben het over baby’s in de buik en dat je
dan nog niet weet wat het is.
X zegt; mama zegt ook van mij dat ik een
verrassing was.
Een andere kleuter zegt: ik was ook een kadootje,
ik was helemaal ingepakt!
Ik sluit af door te zeggen dat ik het, als juf, ook
elke dag weer een kadootje vindt om met de
kleuters (en hun ouders) te werken.

Elke kleuter werkt op Rekentuin. Op onze I pads
staan veel leuke spelletjes en we houden er van
om dat samen te bekijken. Vooral liggend… (een
kleuter is geen zittend kind)
Wekelijks houden we een opruimmoment; de
jongens noemen dat sloopdag!
Ook mogen we ons graag verstoppen; als juf na
het buitenspelen later in de klas komt zit er soms
niemand op de stoel. Gek he?
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Maak kennis met tennis
Op dinsdag 12 en 19 maart maken de kinderen
van groep 3/4 kennis de sport tennis. De lessen
zullen verzorgd worden door de tennisvereniging
uit Norg.
Wanneer de kinderen enthousiast zijn, kunnen zij
nog een paar keer gratis proberen op de club.
Neem dan even contact op met Winand op 0657582993 of stuur een berichtje naar
info@tennisschoolnoordenveld.nl
Tot ziens bij de NTV!

Zwangerschapsverlof
Eind volgende week gaat onze
schoolschoonmaakster Ineke met
zwangerschapsverlof. Zij verwacht half april haar
kindje. We wensen haar succes met de laatste
loodjes en alvast een voorspoedige bevalling.
Ineke zal tijdens haar verlof vervangen worden
door iemand van Schoonmaakbedrijf Kuipers.

Belangrijke data
5 maart

OV vergadering

6 maart
11-15

K&C groep 7/8: Voorstelling
Sylphides belofte
Week van de “gezonde jeugd”

14 maart

Groep 5/6: Hunebedmuseum

15 maart

De school is gesloten i.v.m.
staking
Weken van de “boer”

18-29
maart
18 maart

21 maart

K&C groep 1/2 Fluitje van een
cent
Huus van de taol: Drents
veurlezen in alle groepen
K&C groep 5/6: Workshop
“Moderne dans”
Schansinfo 12

22 maart

Pannenkoekendag

Van de penningmeester van de oudervereniging
kregen we het bericht dat nog niet iedereen heeft
betaald.

25 maart

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).’

29 maart

K&C groep 1/2 Fluitje van een
cent
K&C groep 5/6: Workshop
“Moderne dans”
Juf Annet jarig!

31 maart

Schoolkerkdienst

Herinnering Schoolreisbijdrage

19 maart
21 maart

28 maart

Hieronder de bedragen nog even op een rijtje:
Groep 1 t/m 4: 21 mei Sanjesfertier; € 25,- |
Groep 5/6: 28 juni: Duinen Zathe, € 18,Groep 7/8 gaat van 5 t/m 7 juni Appelscha, € 70,Dit rekeningnummer staat nog op naam van
‘oudercommissie De Lindehof’. De
naamswijziging wordt binnenkort doorgevoerd,
maar het geeft geen problemen als er geld op
wordt over gemaakt.
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?
SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

Buitenschoolse opvang de Boomhut
De Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar (of tot het moment dat zij de
basisschool verlaten) buiten de schooltijden en in vakanties. Ook bieden wij voorschoolse opvang (VSO) aan. Dat
laatste wil zeggen dat uw kind ook voor schooltijd bij ons terecht kan. Het belangrijkste uitgangspunt van
buitenschoolse opvang is dat het om vrije tijd van de kinderen gaat. De kinderen kiezen zelf hoe ze die tijd willen
invullen. De pedagogisch medewerkers bieden daarbij activiteiten aan die aansluiten bij de leeftijd en interesse van
het kind. Het gezamenlijk na schooltijd iets drinken en/of eten, waarbij de kinderen hun verhalen kwijt kunnen, is een
vanzelfsprekend onderdeel van de opvang.
BSO de Boomhut heeft binnen het schitterende en functionele gebouw De Schans de beschikking over een eigen
ruimte. In deze ruimte bieden wij opvang voor alle basisschoolkinderen. Wij sluiten aan bij het uitgangspunt van
school dat ieder kind zich veilig moet kunnen voelen zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen leren van
jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen.
Door de opvang voor en na schooltijd inpandig te organiseren kunnen wij goed aansluiten bij deze missie van de
Schans. Het organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school is voor kinderen heel erg fijn; op deze manier
kunnen ze op één en dezelfde plek blijven voor- en na schooltijd. De juffen en meesters kunnen gemakkelijk even op
de BSO naar binnen lopen om te vertellen hoe de dag is verlopen en of er nog bijzonderheden zijn geweest.
BSO de Boomhut is een kleinschalige opvang. De groepsruimte is ingedeeld met verschillende hoeken die
uitnodigingen tot spelen. Daarnaast is er op het grote plein voldoende speelruimte en liggen ook de sportvelden
binnen handbereik om leuke buitenactiviteiten te ondernemen.
BSO de Boomhut is momenteel geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Mocht u behoefte hebben aan opvang
op de woensdag en/of vrijdag dan kunt u dit aangeven op het Service Bureau van Kidscasa. Bij voldoende animo zal er
gekeken worden of we ook deze dagen opvang kunnen gaan bieden. Het kantoor is van maandag tot en met
donderdag geopend van 08.30- 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. Tel: 050 502 02 44.
Door de lagere bezetting worden in de schoolvakanties en op andere vrije dagen zoals margedagen worden de
kinderen van BSO de Boomhut opgevangen op onze locatie de Vuurtoren in Haulerwijk.
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Speel-o-theek de Flierefluit
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Zwembad de Hullen Roden
Woensdag 27 maart van 14.45 tot 16.00 uur is het weer zo ver; we gaan voor de Stormbaan!!
Er is altijd veel belangstelling voor de reuze waterbaan van 15 meter lang met veel obstakels.
Kosten 3,50 euro. Geef je op want vol=vol
Voor informatie en/of opgave 050-5019268 of kijk op onze website www.sportcentrumdeHullen.nl
Wipe out is voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 (met minimaal A diploma).
Geef je op via de activiteiten ladder van de sportcoach.
Vrijdag 15 maart van 10.30 tot 15.15 uur.
Voor maar 1 euro zwemmen op de recreatieve uren voor iedereen van jong tot oud. In verband met de
landelijke stakingsdag in het onderwijs.
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