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Gelukkig nieuwjaar
We wensen de kinderen,
ouders/verzorgers en personeelsleden
allereerst een gelukkig, voorspoedig,
leerzaam en vooral GEZOND 2021 toe!

Thuisonderwijs
Inmiddels zitten de eerste thuiswerkweken er alweer
bijna op. U heeft vast al via de media vernomen dat
de kinderen volgende week nog niet naar school
kunnen gaan, omdat de maatregelen aangaande het
coronavirus nog een poosje van kracht blijven.
We merken dat het thuisonderwijs al een stuk
soepeler gaat dan in het voorjaar. Leerkrachten zien
meer mogelijkheden in het online lesgeven en ook
kinderen raken meer en meer gewend aan de nieuwe
digitale wereld, fijn om alle kinderen digitaal weer te
zien!
U, als ouder heeft hier natuurlijk ook een grote rol in,
we waarderen uw inzet zeer. Nog meer dan anders is
"kind - leerkracht - ouders" een driehoek die
samenwerkt aan de ontwikkeling van uw kind. De
leerkrachten sturen u regelmatig informatie over
taakwerk, geven daarbij waar dat kan online instructie
en nemen contact op met u als ouder en/ of uw kind.
Er zijn grote verschillen tussen kinderen in
bijvoorbeeld hoe ze hun taak aanpakken, hoe netjes
ze werken en hoe gemotiveerd ze zijn. De een is heel
serieus en wil alles meteen afmaken, de ander stelt
het liever wat uit en moet je meer stimuleren.
Er zal nog meer dan voorheen structuur worden
aangeboden, zoals kinderen dat ook op school
gewend zijn. Wij snappen dat het niet iedere ouder en
ieder kind lukt om alles te doen wat de leerkracht had
bedacht. Laat daar thuis niet te veel spanning over
ontstaan. Het is echter wel belangrijk om de kinderen
niet helemaal stil te laten staan in hun ontwikkeling
qua lesstof. We beseffen ons dat we hiermee ook een
beroep doen op uw tijd en aandacht en hopen dat een
en ander duidelijk en mogelijk blijft.

Mocht dit niet het geval zijn en ontstaan er vragen,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de
leerkracht!
Een goede tip is misschien om na het werken altijd
even met uw kind na te praten over hoe het ging. Wat
lukte goed, wat was er moeilijk, laat eens zien wat je
gedaan hebt, waar ben je trots op, kon je je goed
concentreren, welke hulp heb je nog nodig, wat heb je
vandaag nieuw geleerd wat je eerst nog niet wist, wat
wil je juf of meester nog vragen …… etcetera. Vaste
momenten op de dag waarbij alle gezinsleden tegelijk
even achter hun werk of spel vandaan komen om
samen een kopje thee te drinken, zijn erg belangrijk.
Die momenten zijn ook geschikt voor dit soort
gesprekjes.
Ouders die werken in de cruciale beroepen en geen
opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen, vragen
we zo snel mogelijk de opvangdagen voor volgende
week door te geven per mail.
We willen u graag bedanken voor uw
hulp, uw lieve berichtjes, uw geduld en
uw vertrouwen tot nu toe.
Blijf gezond in deze onzekere tijden!

Studiedag 1 februari afgelast
De studiedag die op 1 februari stond gepland
gaat niet door!!
Dat betekent dat de kinderen die dag gewoon naar
school gaan als de scholen weer open gaan. Dat horen
we dinsdag 19 januari.
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Verkeersouder gezocht!!

Ouderbijdrage

We zoeken een enthousiaste verkeersouder voor onze
school. Lijkt het u leuk om mee te denken over het
ontwerp van een verkeersplein en te helpen met het
organiseren van verkeersactiviteiten ed, meldt u dan
aan! Zie voor meer informatie ook
www.verkeersouders.nl

Eerder dit schooljaar heeft u een bericht ontvangen
over de ouderbijdrage. Helaas is deze nog niet door
iedereen betaald. Het bedrag voor de ouderbijdrage is
ook dit schooljaar € 27,50 per kind. Het bedrag mag
overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL49RABO0347219985 van Oudervereniging SWS de
Schans, ovv ouderbijdrage en naam/groep van uw
kind.
Van dit bedrag kan de oudervereniging zorgen voor de
extraatjes die het schooljaar extra leuk maken,
bijvoorbeeld BBQ, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Pasen etc.
Zonder uw bijdrage kunnen bovenstaande activiteiten
niet worden georganiseerd!!

Even (opnieuw) voorstellen
Zoals u in de vorige Schansinfo al heeft kunnen lezen,
gaat juf Marije Smits binnenkort met
zwangerschapsverlof. Zij zal dan worden vervangen
door juf Joy:
Mijn naam is Joy Liebe-den Houting (35) en ik woon
sinds drie jaar met mijn gezin in Marum. Ik ben
moeder van twee lieve zoontjes: Levi van 5 en Jelte is
3 jaar. In mijn vrije tijd houd ik van bakken, lezen,
werken in de tuin en wat fröbelen. Sinds augustus
2018 ben ik actief in de invalpool van OPO
Noorderveld. Daarvoor ben ik 4 jaar leerkracht
geweest op een school in Eelderwolde. Vorig
schooljaar heb ik met heel veel plezier in groep 4 van
De Schans gewerkt en momenteel verzorg ik de
noodopvang hier op school. Het is fijn om weer op
een bekende plek te werken, tussen een warm team
en met kinderen die ik al (van gezicht) ken.

Later in het jaar zult u het verzoek krijgen om het geld
voor het schoolreisje/kamp van uw kind over te
maken. Het is op dit moment nog niet precies bekend
wat de mogelijkheden en de kosten daarvoor gaan
zijn.
Voor ouders van leerlingen die begonnen zijn na de
kerstvakantie geldt dat de helft (€ 13,75) van de
ouderbijdrage betaald kan worden.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben,
wilt u dat dan alsnog doen?

Nieuwe leerling
Jinthe Polman, het zusje van Daniël en Lieke, is in de
kerstvakantie 4 jaar geworden. Zodra de school weer
open gaat, sluit zij ook aan in kleutergroep 1B.
Wij wensen haar een fijne leerzame schooltijd toe op
De Schans!
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Nieuws van de party-pauwen
Door de lockdown werken ook de kinderen van groep
3/4 thuis. We zijn veel aan het videobellen met elkaar.
Dat is fijn, want zo kunnen we elkaar toch nog vaak
zien. Tijdens het videobellen doen we spelletjes, dat is
leuk en vaak ook grappig. Ook lezen we samen met juf
en geeft juf extra uitleg als dat nodig is. Naast het
videobellen zijn de kinderen ontzettend hard aan het
werk met hun taak, zoals op de foto’s hieronder te
zien is. Wat een harde werkers he? De kinderen van
groep 3 hebben geleerd wat een samenstelling is. Ze
stuurden juf een foto van een samenstelling, zoals
lippenstift, brandweerman, vuurtoren en wasrek.

Naast het werken aan de schooltaken, staan er ook
keuzetaken op de planning, zoals een speurtocht met
woorden waar de kinderen naar op zoek moeten. Je
ziet op de foto al dat Nino zijn hele kaart vol heeft.
Goed gedaan Nino!
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Dalton
SWS De Schans is een school voor
Daltononderwijs. Bij deze vorm van onderwijs
horen de kernwaarden Zelfstandigheid, Vrijheid/
Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Reflectie en
Samenwerken. We zullen in de Schansinfo
regelmatig een stukje plaatsen waarin we
uitleggen hoe we invulling geven aan deze
Daltonwaarden. Kijk ook eens op www.dalton.nl

Dit keer gaat het over de kernwaarde:

Samenwerken
In het dagelijks leven moet een
mens samenwerken met andere
mensen, die hij niet altijd zelf
heeft gekozen. Wij vinden het
belangrijk om kinderen op de basisschool te leren
hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar
kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen
bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te
luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als
leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen
ze sociale vaardigheden en leren ze om te
reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals
het beoordelen van een eigen inbreng en die van
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het
leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren
van een meeropbrengst uit de samenwerking.
Het uiteindelijke doel is democratisch
burgerschap. Onze Daltonschool is een oefenplek
voor democratisering en socialisering.

Een kleuter :
- gebruikt namen van
groepsgenoten
- kijkt een ander aan
tijdens het spreken
- geeft een ander
gelegenheid om mee
te doen
- durft een inbreng
te hebben
- spreekt
verstaanbaar
- werkt mee aan
groepsopdrachten
- luistert naar een
ander
- laat een ander
uitpraten
- accepteert de
inbreng van een
ander
- blijft bij een groepje
- deelt materialen
met anderen
- werkt in groepjes
van verschillende
grootte
samen
- reageert vriendelijk
op een ander

Een kind van 6 tot
ongeveer 8 jaar :
- gebruikt namen van
groepsgenoten
- kijkt een ander aan
tijdens het spreken
- geeft een ander
gelegenheid om mee
te doen
- durft een inbreng
te hebben
- spreekt
verstaanbaar
- werkt mee aan
groepsopdrachten
- luistert naar een
ander
- laat een ander
uitpraten
- accepteert de
inbreng van een
ander
- blijft bij een
groepje
- deelt materialen
met anderen
- werkt in groepjes
van verschillende
grootte
samen
- reageert vriendelijk
op een ander

Een kind vanaf 9 jaar :
- vat de
groepsvoortgang
samen
- verdeelt taken
- wisselt informatie
uit
- kan samen met
anderen een taak
afmaken
- accepteert een
verschil van mening
- behoudt op lange
termijn een goede
relatie
- kan
overeenstemming
met een ander
bereiken
- lost met een ander
problemen op
- bouwt samen
ideeën verder uit
- brengt het geleerde
over op anderen
- houdt een gesprek
met anderen
- is samen met
anderen
verantwoordelijk
voor
een positief
taalgebruik
- geeft een ander op
de juiste wijze
feedback
- kan diverse rollen
aan bij het
samenwerken
- verplaatst zich in de
mening van een
ander
- formuleert kritiek
op ideeën, niet op
personen
- motiveert,
stimuleert een groep
- heeft inbreng in
discussies
- kan
groepsoverstijgend
samenwerken

In de tabel hiernaast kunt u lezen hoe u dit kunt
terugzien bij uw kind:
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Belangrijke data
De volgende activiteiten zijn helaas afgelast:
-Basketbaltoernooi: groep 7/8
-K&C groep 3/4:viooltjesmuziek
- Spacebuzz: groep 7/8

14 januari

GMR vergadering

19 januari

MR/OV vergadering

25-29 januari

Deze week: Schansinfo 11

28 januari

Juf Lianne jarig!

31 januari

Prinses Beatrix jarig!
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