Nr. 10 24 januari 2020

Staking 30 en 31 januari
De keuze om wel of niet te staken is geen
gemakkelijke. Enerzijds leeft de gedachte dat we nu
moeten doorpakken. De problematiek heeft de
politieke agenda bereikt, maar nu moeten we
doorzetten met elkaar. Er wordt gestaakt uit
solidariteit met de scholen die nu al met grote
lerarentekorten te kampen hebben en waar wij in de
toekomst mee te maken gaan krijgen. Er wordt
gestaakt voor de toekomst van het onderwijs.
Anderzijds is er in de afgelopen maanden een
akkoord gesloten door de verschillende bonden, met
als uitkomst een nieuwe CAO en een grotere
(incidentele) investering in het onderwijs. Vinden wij
het nu nog geoorloofd om het werk neer te leggen?
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail van afgelopen
vrij dag, hebben wij als team besloten de school twee
dagen te sluiten op 30 en 31 januari. Er zal dus
worden gestaakt. Dat betekent dat de kinderen dus
niet naar school kunnen, net als bij andere scholen in
onze omgeving.
Wij realiseren ons dat wij ouders met onze beslissing
nu wél voor twee dagen oppasproblemen bezorgen.
Dat vinden we echt vervelend. Hopelijk steunt u ons
toch in ons streven om de overheid ertoe te brengen
het beroep aantrekkelijker te maken en zo meer
leraren te werven voor dit mooie vak.

Studiedag
Op maandag 3 februari staat een studiedag gepland.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
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.
Deze en de 2 komende 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 in de klas.
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.
De studiedag op 3 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.

Indien u problemen heeft met het organiseren van
opvang voor uw kind(eren), dan kunt u
contact opnemen met de lokale
kinderopvangorganisaties. Zij zijn op de hoogte van
het feit dat er zal worden gestaakt.
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Informatieavond

Groep 2/3

Voor de groepen 1 en 2/3 zal op woensdagavond 12
februari een informatieavond worden georganiseerd.
Tijdens deze avond zal er specifieke informatie
gegeven worden over de groep waarin uw kind zit.
Ook nieuwe ouders waarvan de kinderen dit
schooljaar zullen instromen zijn hierbij van harte
welkom.

Na de vakantie was het dan zover; groep 2/3 is
gestart. Een ander lokaal, andere kinderen en
twee (nieuwe) juffen. Voor de meeste kinderen
een hele verandering.

19:00 uur: groep 2/3
19:45 uur: koffie en thee
20:00 uur: groep 1

We hopen dat we van iedere leerling tenminste 1
ouder kunnen verwachten.

Open huis
Op donderdag 13 februari staat onze deur open
vanwege het ‘open huis’. We ontvangen graag
ouders (en kinderen) van (bijna) 3-jarigen tussen 9:00
uur tot 11:30 uur. De kinderen van de bovenbouw
geven een rondleiding, vertellen over onze
Daltonschool en bezoeken daarbij ook de kleuterklas.
Kent u in uw omgeving ouders die een school zoeken
voor hun kind, wilt u hen dan op deze dag wijzen?

Verkeersouder(s) gezocht
Vele activiteiten kunnen mede door hulpouders
worden georganiseerd op school. We zoeken nog één
of twee enthousiaste verkeersouders. Wilt u zich
hiervoor opgeven of wilt u eerst meer informatie,
kom dan langs!

Ook het lokaal is een beetje veranderd. Er
staan nu ineens twee huisjes in de klas, de
huishoek. En één van de bankjes uit de gang
is nu omgetoverd tot een lekkere leeshoek.
De bouwhoek is te vinden op de gang, wat de
favoriete plek is van de meeste jongens uit de
klas. Kortom, de hoeken uit de kleuterklas
waren er gewoon nog!
In de eerste weken hebben we, net als bij de
start van een nieuw schooljaar, spelletjes van
de Gouden Weken gedaan, om de
groepsvorming te bevorderen.
Vorige week zijn we begonnen met het 100dagen project. Het 100-dagen rekenproject
zorgt voor een goed inzicht in ons 10-tallig
systeem. Waarom is 39 iets anders dan 93?
Door 100 schooldagen de tel bij te houden en
dit zichtbaar te maken met concrete
materialen én de schrijfwijze van de getallen,
wordt dit voor de kinderen duidelijk. En het
leuke van dit project is dat het uitermate
geschikt is om met een groep 2 én een groep
3 te doen. Elke ochtend starten we hiermee
in de kring.
Daarentegen is er ook voor de kinderen veel
hetzelfde gebleven. Beide groepen
werken grotendeels nog op dezelfde manier
als voor de vakantie en hebben daarnaast nog
meer de mogelijkheid spelend te leren door
de hoeken in het lokaal. Ook zijn we vaak in
de gymzaal te vinden. Niet alleen om gym te
krijgen van de vakleerkracht, maar ook voor
bewegend leren spelletjes.
De komende periode werken we in de groep
met het anker ‘Kunst’ van Schatkist. In dit
anker leren we over kunst, kijken we naar
kunst en ontdekken we dat iedereen een
andere voorkeur voor kunst kan hebben. Ook
praten we over ‘kunst of geen kunst’ en over
het museum.
We kunnen in de klas trouwens nog
verkleedkleren gebruiken. Dus heeft u
verkleedkleding over, dan horen we dat graag.
Alvast bedankt!

SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

Generale repetitie voor gr. 6,7,8
Sinds 1937 bestaat in Een de toneelvereniging
WDOB. Tot december 2018 speelde de
vereniging altijd in café Hofsteenge, maar dat
is gesloten.
Daarom is WDOB verhuisd naar het dorpshuis
‘De Schans’. Daar wordt het stuk ‘Een tante
komp haost nooit allent’ gespeeld.
De gymzaal wordt op vrijdag 31 januari
omgebouwd tot ‘theaterzaal’. Dat heeft ook
tot gevolg dat in de eerste week van februari
school en sportvereniging de gymzaal niet
kunnen gebruiken.
Traditie is ook dat de leerlingen van groep 6,
7 en 8 de generale repetitie kunnen
bijwonen.
Die is op woensdag 5 februari om 19.00 uur.
Het is tussen 20.30 uur en 21.00 uur
afgelopen.
In de pauze trakteren we de kinderen op fris
en iets lekkers.
Graag nodigen we alle leerlingen uit voor die
avond.
Het bestuur van WDOB

Nieuws van de Foute Flamingo’s
In de bijlage dit keer de bijdrage van groep 7 en 8:
een woordpuzzel met woorden die de kinderen zelf
hebben bedacht over hun groep en 3 zelf geschreven
verhalen.
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Belangrijke data
28 januari

Juf Lianne jarig!

30 januari

-Landelijke stakingsdag:
De Schans gesloten
-Landelijke stakingsdag:
De Schans gesloten
-Prinses Beatrix jarig
Studiedag:
alle leerlingen vrij
19:00 uur: Generale repetitie
voor groep 6,7,8
Deze week Schansinfo 11

31 januari

3 februari
5 februari
6 februari
12 februari
10-15
februari
11 februari
13 februari
14 februari
17 – 21
februari

19:00 uur: informatieavond groep 2/3
19:45 koffie en thee
20:00 uur: informatieavond groep 1
Facultatieve oudergesprekken
K&C groep 7/8: Westerbork
open huis:
9:00 – 11.30 uur
- Valentijnsdag
- Rapport mee
Voorjaarsvakantie
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7 en 8 februari 2020
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari speelt onze toneelvereniging WDOB (Wij Doen Ons Best) hun
jaarlijkse toneelstuk voor het eerst in onze MFA De Schans. Hiervoor is de grote zaal van MFA De
Schans volledig omgetoverd tot een prachtig theater. Het stuk heet 'Een tante komt haost nooit
allent'. Voorverkoop van de kaarten vindt ook plaats in MFA De Schans op maandag- en
dinsdagavond 20 en 21 januari tussen 19-20 uur. Kosten 6,- Euro per kaart.

14 februari 2020 Jeugdsoos ’t Eenerhonk open (vanaf groep 7)

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 Welzijn in 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 basketbal, skiën, schilderen, maskers vilten met je opa
of oma, vissen met je opa of oma en fotograferen. Voor de jongere kinderen staat er
bijvoorbeeld hockey, tuinkers kweken en hiphop/streetdance op het programma.
Wil jij ook meedoen? Geef je dan op via www.activiteitenladder.nl
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