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Schooljaar 2017-2018

Agenda
21 december

Continurooster: alle kinderen om 14.00 uur vrij (school
start wel gewoon om 8.30 uur)

21 december

Vanaf ongeveer 17.00 uur kerstmarkt en kerstdiner

22 december

12.00 uur: kerstvakantie!

8 januari

De school begint weer!

WIST JE DAT…….
….na de kerstvakantie Xavi (groep 6), Mika
(groep 4) en Yara (groep 1/2A) bij ons op
school komen
…Zekerya deze week al is begonnen in groep
1/2 B
…we gisteravond een hele fijne avond
hebben gehad met heel veel lekker eten en
prachtig aangeklede kinderen
…we het gezellig vonden dat veel ouders
bleven wachten op hun kinderen
TERUGBLIK
Alweer een jaar voorbij..
Weer een moment om terug te kijken.
Ik word blij van de kinderen van onze
school. We hebben zulke lieve kinderen!
Soms worstelend met hun boosheid, soms
erg bang, soms verlegen, soms rondlopend
met geheimen waar niemand van weet,

soms super enthousiast, soms met een
afschuwelijk (oorlogs)verleden , soms met
zorgen, soms intens gelukkig, soms nog
onbevangen…
Ik zie dat de kinderen elkaar accepteren en
respecteren. Natuurlijk is er weleens wat,
maar hoe mooi is het om te zien dat de
kinderen elkaar helpen terwijl ze elkaars taal
niet spreken, hoe ze met onvoorwaardelijk
met elkaar spelen en werken. Ik zie hoe blij
ze worden van taken die ze krijgen en waar
ze dan vervolgens op een heel
verantwoordlijke manier mee omgaan.
Daar kunnen wij als volwassenen vaak een
voorbeeld aan nemen.
Hoe mooi zou het zijn als we elkaar gewoon
iets gunnen, als we gewoon aardig tegen
elkaar zijn en proberen te helpen waar dat
nodig is.

Na een avond als gisteren denk ik dat we
met elkaar op de goede weg zijn.
Laten we er met elkaar een mooi nieuw jaar
van maken!
Fijne dagen allemaal!
Heleen Wijnhoud
AVES-SCPO
Beste ouders,
Bijgaand sturen we jullie de tweede
Nieuwsbrief rondom het onderzoek van
Aves en SCPO naar een meer bestuurlijke
samenwerking. In deze Nieuwsbrief vinden
jullie de laatste stand van zaken, wat een
dergelijke samenwerking kan betekenen en
een doorkijkje naar wat we op dit moment
graag terug zouden willen zien als we gaan
samenwerken. Uw kinderen en ons
onderwijs in de Noordoostpolder, Kampen
en Vollenhove staan daarbij voorop. We
laten ook een paar MR-leden en een
leerkracht aan het woord over hoe zij
aankijken tegen een eventuele
samenwerking en wat zij graag terug zouden
willen zien.
Over het vervolg en ontwikkelingen van dit
proces houden we u op de hoogte.
Met een vriendelijke groet,
Colleges van Bestuur Aves & SCPO
Leo Breukel, Jos Timmermans en Kristiaan
Strijker
OLIEBOLLEN
Helaas moeten we ook via deze weg
mededelen dat vanwege te weinig animo en
reacties uit de buurt wij dit jaar onze
oliebollen actie niet door kunnen laten gaan.
De ouders die iets besteld hebben, krijgen
hier een mail over vanuit de OR.
SCHOOLBIBLIOTHEEK
Na de Kerstvakantie willen we graag alle
boeken van het servicecentrum terug in de
bibliotheek. Dit in verband met het wisselen
van de collectie. Heeft uw kind thuis een

boek van het servicecentrum? Lever deze na
de vakantie zo spoedig mogelijk in bij de
bibliotheek op school.
KOSTELOOS MATERIAAL
Allemaal weer bedankt voor het sparen van
kosteloos materiaal. Voorlopig hebben wij
weer voldoende om mee te knutselen!
LUIZENPLUIS
Na de kerstvakantie zullen Mascha
Reijkenberg en Marlies Krautlein hun
‘hoofdluis’’-stokje overdragen aan Marijke
van Haperen en Wendy Postma. Zij gaan de
organisatie van het luizenpluizen op zich
nemen.
Mascha en Marlies zullen wel blijven helpen
met pluizen.
TAAK WILLEKE
Omdat er onduidelijkheid is ontstaan over
de taak van Willeke op onze school even een
toelichting: Willeke is IB-er die zich bezig
houdt met het begeleiden van (startende)
leerkrachten om het pedagogische klimaat
in de groepen te versterken. Dit doet ze o.a.
door video interactie begeleiding. Willeke is
geen remedial teacher.
GYMKLEDING GROEP 1 /2
De kleuters hebben afgelopen donderdag
hun gymtas mee naar huis gekregen. Alles
graag weer even wassen en in de gymtas
weer mee terug na de kerstvakantie.
Controleert u ook meteen de schoenen of
deze nog goed passen?

