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Coronavirus
Helaas is het coronavirus ook niet aan De Schans
voorbijgegaan. Laten we hopen dat het bij de
besmettingen van 2 personeelsleden en 3 leerlingen
blijft.
Ondertussen zijn er meerdere kinderen uit
verschillende groepen getest, waarbij de uitslag
gelukkig negatief was.
Ondanks dat de positieve testen geen verdere
consequenties hebben voor uw kind(eren), bent u in
overleg met de GGD en de ouders van de besmette
kinderen wel op de hoogte gesteld.
Laten we met elkaar waakzaam blijven op corona
gerelateerde klachten en voorkomen dat het virus
verder wordt verspreid. Twijfelt u bij (milde) klachten
om uw kind naar school te laten gaan, laat uw kind
dan testen of laat uw zoon/ dochter thuis. Mocht u
uw kind laten testen en de uitslag is positief, wilt u dit
dan z.s.m. melden bij de leerkracht?

Theoretisch verkeersexamen
Dit jaar staat op 30 maart het theoretisch
verkeersexamen op het programma voor groep 7/8.
Vervolgens zal op 15 april het praktisch
verkeersexamen afgenomen worden. Dit examen
wordt in Norg in de buitenlucht georganiseerd door
VVN. Tijdens het VVN Praktisch Verkeersexamen
wordt gekeken of de leerlingen de theorie goed
kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het
examen fietsen de kinderen een route. Langs de route
staan vrijwilligers van VVN die, aan de hand van een
controlelijst, beoordelen of de leerlingen goed
handelen. Omdat deze activiteit buiten is en per groep
afgenomen wordt, kunnen we dit op een corona
veilige manier organiseren. Het is belangrijk dat de
leerlingen van groep 7/8 deze dag op de fiets op
school komen.

We proberen uiteraard steeds zo zorgvuldig mogelijk
te zijn en volgen de richtlijnen van de GGD.
Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met
de GGD. U kunt de GGD zeven dagen per week
bereiken
via contactonderzoekcorona@ggddrenthe.nl en 0592306300 (8:00 tot 17:00 uur). Zij helpen u graag.

Vervanging
Ondertussen merken we dat het steeds lastiger wordt
om vervanging voor de leerkrachten te krijgen als dat
nodig is. We hebben tot nu toe de kinderen nog
weten op te vangen als er geen vervanging was.
Houdt u er echter
rekening mee dat de
kans bestaat dat we in
de toekomst wellicht
een groep thuis moeten
laten in het geval van
een afwezige leerkracht.

Rapporten
Op vrijdag 5 maart hebben alle leerlingen hun rapport
ontvangen. Wilt u deze weer aan uw kind mee naar
school geven?

Onderwijsdag
Op dinsdag 6 april staat de jaarlijkse onderwijsdag op
de agenda. Alle leerkrachten uit de Gemeente
Noordenveld nemen hier aan deel. De onderwijsdag
vindt dit jaar online plaats.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
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Aanmeldingen

Trefwoord

We hebben reeds een mooi aantal aanmeldingen van
nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar binnen
gekregen. De ervaring leert dat er ook in de laatste
maanden van het schooljaar nog kinderen worden
aangemeld. Dat is helemaal niet erg, maar hoe eerder
we het weten, hoe beter. Het aantal aanmeldingen
bepaalt namelijk hoeveel formatie (=mankracht/
leerkracht) een school volgend schooljaar ter
beschikking krijgt.
Als u ouders in uw omgeving weet die nog een school
moeten kiezen en/ of nog twijfelen, dan kunt u hen
erop wijzen dat het altijd mogelijk is om nog een
rondleiding te krijgen. Zij kunnen gewoon even bellen
voor een afspraak.

We gaan met de vertellingen richting Pasen. Op 1 april
maken we er een prachtig feest van op school. Dat
hebben we verdiend.

Brievenbus MR
Graag attenderen wij u nogmaals op onze brievenbus
met de naam ‘Kans voor de Schans’. De bedoeling van
deze brievenbus is 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. Momenteel is het niet mogelijk om de
school te betreden, maar uw zoon of dochter kan het
voor u in de brievenbus
plaatsen. Natuurlijk kunt u
ook nog steeds (digitaal)
persoonlijk bij de
leerkrachten, directie en de
MR terecht. We horen graag
van u.

Zien!
Om het sociaal-emotioneel functioneren van de
leerlingen in kaart te brengen, gebruiken wij bij ons op
school de methode Zien! De methode hanteert zeven
dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven
over het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies
gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op
sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies).
Deze dimensies worden getoetst d.m.v. een
vragenlijst die door de leerkracht wordt ingevuld. In
de bovenbouwgroepen vullen ook de leerlingen een
vragenlijst in. De uitkomsten van deze vragenlijsten
vertellen ons veel over het welbevinden van de
individuele leerling maar ook van de groep.
D.m.v. deze uitkomsten en onze
dagelijkse bevindingen, passen wij ons
pedagogisch handelen aan, aan de
behoefte van de leerling of groep.

Het thema is dan:
Liefde is sterker!
Maar Pasen betekent ook een
nieuw begin! Een feest van
hoop, gericht op de toekomst.
En net als de lente zal je eerst
door de donkere winterperiode heen moeten. Hoe
actueel is deze tijd!
Wie weet wat ons de toekomst (na Corona) gaat
brengen? En wanneer? Het prentenboek wat we gaan
gebruiken met Pasen heet: Een vriend zoals jij!
Kiezen
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen
doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee
groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).
Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand,
toewijding tonen, tekenen van
liefde. Blinde liefde, de mantel
der liefde, liefde zonder
grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten
(Johannes 12); Jezus wast de
voeten van zijn leerlingen, de
paasmaaltijd (Johannes 13);
Judas verraadt Jezus; Petrus
verloochent Jezus; Jezus bij
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven
(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf;
Thomas (Johannes 20).

Nieuws van de prachtige
pimpelmezen van juf Suzanne en juf Marije
Hallo allemaal,
Wat fijn dat we weer een stukje kunnen schrijven over
onze leuke groep.
Wat was het een gekke tijd. Eerst waren we gezellig
met z’n allen op school, toen moesten we ineens voor
de kerstvakantie thuis blijven en ook na de
kerstvakantie mochten we nog niet naar school.
Gelukkig zagen we elkaar nog tijdens de online
momenten. Elke week kwamen we twee keer online
om even gezellig te kletsen en leuke opdrachtjes te
doen. We hadden vaak een thuisblijfbingo, kregen
werkboekjes mee naar huis om te maken en juf Gea
las elke week een bijbelverhaal voor.
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Hier een paar foto’s van de momenten dat er thuis
hard werd gewerkt met cijfers en vormen!

Afgelopen week zijn we begonnen met een nieuw
thema, het thema Lente! We zijn op dit moment druk
bezig om de klas weer op te fleuren met vrolijke
kleuren. We hebben nieuwe maatjes gemaakt en
mogen samen met ons maatje bloemen schilderen op
de ramen. Echt samenwerken om iets moois te
maken! Ook leren we hoe een bloem uit een
bloembol groeit en kleuren we tulpen in met stukjes
papier.

Tijdens het thuiswerken zijn we begonnen met het
thema winter. In de thuisblijfbingo stonden leuke
knutselopdrachtjes en leuke filmpjes over de winter.
Toen we weer op school kwamen, gingen we verder
werken over de winter. Wat was het leuk dat er echt
sneeuw lag en dat we lekker in de sneeuw konden
spelen.

In de klas hadden we een iglo gemaakt van de
bouwhoek. We hadden een echte wintertafel met
piepschuim en papier als sneeuw. Daar is veel mee
gespeeld door de kinderen.

Het lekkere lenteweer komt er bijna aan en daar
hebben de kinderen (en wij) veel zin in. Het spelen in
de zandbak begint nu weer een favoriete bezigheid te
zijn op het plein. Heel gezellig!
De komende tijd zijn we nog bezig met lente,
bloemen, zaadjes planten en Pasen. Een volgende
keer meer nieuws van onze klas!

En we hebben allerlei werkjes gemaakt over de
winter, wat weten de kinderen hier veel over! Als
afsluiting hebben we heerlijke brownies gebakken, we
hebben zelf het recept gelezen en gevolgd. Ze waren
heerlijk!
Tijdens deze weken waren er ook een aantal kinderen
jarig: Sven, Nora, Chayenne, Joah, Ruben en Thijs
hebben hun verjaardag in de klas gevierd.. wat een
feestjes!
We hebben twee nieuwe leerlingen in de klas. Jinthe
en Joah, welkom bij ons in de klas en hopelijk hebben
jullie een gezellige tijd met ons!
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Belangrijke data
15-19 maart
22 maart t/m 1
april
29 maart
30 maart

Deze week:
Facultatieve oudergesprekken
Week van het geld
Juf Annet jarig!

1 april

Theoretisch verkeersexamen
groep 7/8
Ineke jarig!

1 april

Paasviering

1 april

Schansinfo 15

2 april

Goede vrijdag, alle leerlingen
vrij!
Pasen, alle leerlingen vrij!

4 en 5 april
6 april

Afgelast/uitgesteld
19 maart: Pannenkoekendag
25 maart: Kinderkolonie groep 5/6
26 maart: Kinderkolonie groep 7/8
8 april: Rondje om de brink groep 3/4
8 april: Schrijver in de klas groep 5/6

Onderwijsdag, alle leerlingen
vrij!
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