Nr. 12 28 februari 2020

Pannenkoekendag
Vrijdag 20 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 koffie staat om 11.00 uur klaar
in het dorpshuis.
Graag willen wij weten hoeveel opa's en oma's er
pannenkoeken komen eten i.v.m. met de
aankoop van de benodigdheden, opgave kan
door een mail te sturen naar
opgave@swsdeschans.nl.
Opgave vóór vrijdag 13 maart.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle Ouders van kinderen die volgend schooljaar
(2020/2021) vier jaar worden, hebben een
kaartje van de Gemeente Noordenveld
ontvangen waarmee zij kunnen aangeven op
welke basisschool zij hun kind graag willen
inschrijven. De uiterste inleverdatum voor deze
strookjes is 15 maart 2020. Ook ouders buiten de
gemeente Noordenveld kunnen zich alvast
aanmelden.

Schoolkerkdienst
Op zondag 1 maart houden we als
samenwerkingsschool voor de vierde keer een
schoolkerkdienst.
Alle kinderen van De Schans en hun ouders en
opa’s en oma’s zijn daarom om 9.30 uur 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.
Het thema van de dienst is ‘Hallo, zijn we er
allemaal?” Tijdens de schoolkerkdienst komt het
thema op verschillende manieren terug en zullen
de kinderen een aantal van de liedjes ten gehore
brengen. We zien u graag zondag a.s.!!

Luizencontrole
Er zijn tijdens de laatste luizencontrole de
afgelopen week geen luizen aangetroffen!
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Kunst en Cultuur
In deze periode staan de volgende activiteiten op
het programma in het kader van Kunst & Cultuur.
K&C groep 1/2: Voorstelling “Plons”
Met deze voorstelling worden kinderen
meegenomen in de wereld van het leven in en
buiten de vijver. Plons is een beeldend verhaal
over de wondere wereld boven en onder water.
Een voorstelling over verandering, overleven en
het overwinnen van angsten. Over verwondering
en verbijstering. Maar vooral over een klein
kikkertje en al haar avonturen. Onze omgeving
verandert continue, net als wijzelf. De kikker
staat symbool voor onze kleine medemens vanaf
vier jaar, die de eerste stappen zet in een grote
wonderlijke wereld. Hiermee hopen wij zoveel
mogelijk kinderen te stimuleren om buiten te
spelen en meer waardering en respect te krijgen
voor de schoonheid van de natuur.
K&C groep 5/6: Drents museum
Beleef de 18de eeuw! - Operatie Sigismund.
Er heerst opwinding in het archief! Een
eeuwenoud raadsel moet worden opgelost.
Kunnen de leerlingen helpen? In het Drents
Archief ligt een héél oud dagboek. Dit dagboek is
niet zomaar van iemand, maar van Sigismund van
Heiden Reinestein, de laatste drost van Drenthe.
Zijn dagboek eindigt met de regel:
'Als kamerheer van de Prins van Oranje ben ik op
de hoogte van zijn doen en laten. De Prins is naar
Engeland gevlucht. Hij heeft mij, zoals
gebruikelijk in onzekere tijden, zijn zegel
toevertrouwd. Zoals gewoonlijk bewaar ik het
zegel...'

puzzelstukjes samen leiden uiteindelijk tot de
ontknoping.

K&C groep 7/8: Voorstelling “Isocial”
iSocial dor Theatergroep Zwerm vertelt het
verhaal van drie jongeren die hun weg proberen
te vinden in de wereld van internet en sociale
media. Jongeren worden dagelijks verleid om hun
hele leven bloot te geven op het internet. Online
op de computer én op hun telefoon houden ze
via Instagram, WhatsApp en Snapchat de hele
wereld op de hoogte. Wat zet je op Facebook en
wat niet? Voeg je alleen je vrienden toe of ook
mensen die je niet kent? Wat doe je als iemand
op Skype vraagt of je je borsten wilt laten zien?
Hoe weet je zeker dat iemand is wie hij zegt te
zijn. En wie ben je zelf op internet? Een
voorstelling in de klas over de spannende kanten
maar ook de gevaren die internet en sociale
media met zich meebrengen. In de vertrouwde
omgeving van het klaslokaal worden de
leerlingen uitgedaagd na te denken over de
thema's van de voorstelling: cyberpesten,
vriendschap, social media, privacy, intimiteit,
identiteit en grenzen stellen.

De rest van de tekst ontbreekt. Waar is het zegel
gebleven? In de oude kelders van het archief
gaan de leerlingen met behulp van de modernste
technologie als echte archivarissen aan de slag.
Spelenderwijs maken zij kennis met beheer en
behoud in een archief. In groepjes gaan de
leerlingen de verschillende bronnen uit het
archief van Sigismund onderzoeken. Elke
opdracht geeft nieuwe aanwijzingen. Alle
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Nieuws van de bezige bijtjes van
groep 4
Tafels leren is een feest!
Na de vakantie is groep 4 begonnen met het
leren van de tafels. Op onze tafeltrein plakken we
stickers als we de tafels uit het hoofd kennen. Dit
weten we al:

Daltonnieuws: dagkleuren
Er zal regelmatig informatie worden gegeven
over daltonaspecten die wij hanteren op onze
samenwerkingsschool. Dit keer informatie over
het hoe en waarom van de dagkleuren:
Iedere dag van de week wordt in de hele school
aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren
structureren de week voor de kinderen, wat ze
helpt om een planning te kunnen maken.
De kleuren hangen op een vaste plaats in elke
klas, zodat het kind steeds kan zien “waar in de
week we zijn”.
Daarnaast gebruiken de leerkrachten de
dagkleuren bij het invullen van het groepsvoortgangsregistratie formulier voor de groepen
5 t/m 8.
De groepen 1 t/m 3:
In de groepen 1 t/m 3 wordt de
dag van vandaag aangegeven
door middel van een magneet.
Op het takenbord geven de
kinderen door middel van een
magneet met de dagkleur aan,
wanneer ze een taakje af hebben.
Groepen 4 t/m 8 :
Op de taak geven de kinderen met de dagkleur
aan dat ze een bepaalde opdracht af hebben
gekregen. Vooral als de taak meerdere dagen
beslaat, geeft dit de leerkracht informatie over de
leerstijl van het kind en biedt het de mogelijkheid
om haar/hem hierbij te begeleiden. Een kind dat
alle taken op het laatst moet doen, moet leren de
taken beter te spreiden. Kinderen die te snel
werken en daarbij fouten maken, moeten leren
dat de kwaliteit van het werk belangrijker is dan
dat het snel af is.
De dagkleuren zijn :

Op dinsdag 10 maart treden wij, groep 4 samen
met groep 2/3 voor u op om 8:30 uur!!

-Maandag:
-Dinsdag:
-Woensdag:
-Donderdag:
-Vrijdag:

Rood
Blauw
Geel
Groen
Oranje
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Belangrijke data
1 maart
2 maart- 6 maart

3 maart

5 maart
10 maart

9:30 uur
Schoolkerkdienst
NME Project:
Kleine
monstertjes
K&C groep 1/2:
Voorstelling
“Plons” te
Westervelde
MR/ID
vergadering
8:30 uur Viering
groep 2,3,4

12 maart

Deze week
schansinfo 13

15-20 maart

Week voor de
gezonde jeugd
K&C groep 7/8;
Isocial
8.30 uur koffieuurtje
Pannenkoekendag

17 maart

20 maart
23-27 maart
24 maart
27 maart

29 maart

Week van het
geld
De Grote
Rekendag
Onderwijsdag;
alle leerlingen
vrij!
zomertijd
Juf Annet jarig!
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Jeugdsoos op vrijdag 6 maart en 27 maart 2020
19-21 uur Jeugdsoos 't Eenergat

Zwembad De Hullen
In zwembad ‘de Hullen’ in Roden is op Zaterdag 29 februari en 4 april 2020 van 19.00 tot 21.00
uur Discozwemmen met DJ
Mathijs en Ultra Dance Music Een spetterende disco met een prachtige lichtshow. Doe mee met
de spelletjes of ga lekker vrij zwemmen. Je moet minimaal in het bezit zijn van je A diploma.
Opgave is niet nodig. De entree is € 3,50.
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Op zaterdag 4 april is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in dorpshuis ‘De Enter’. Iedere beurs is
er een divers aanbod van boeken, kleding, schoenen, speelgoed, knuffels, babyartikelen, enz.
Speel-o-theek ‘De Flierefluit’ heeft nog plaats voor standhouders die op de beurs willen staan om hun eigen
kinderkleding en speelgoed te verkopen. Dus, wilt u de zomerkleding van uw kind alvast verkopen, of komt
u erachter dat de winterkleding niet meer past, of wilt u de kasten opruimen zodat het speelgoed van de
komende feestdagen ook een plekje heeft?: bel of mail en reserveer een tafel.
U kunt één of meerdere tafels huren (á €6,50) en/of een lege plek (á €6,50) voor bijvoorbeeld een
kledingrek (zelf meenemen) of groot speelgoed. De opbrengst van uw verkoop is voor u zelf!
Opgave en info is mogelijk via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen met Elly Heeringa (0516421417, graag na 19.00 uur).
De beurs is van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis en speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven
speelgoed. Ook heeft de speel-o-theek een speciale aanbieding om lid te worden. Voor kinderen is er een
gratis grabbelton.
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