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Nieuwsbrief
Oudercontactavond

onderwijs centraal staan. In deze groep
worden gesprekken van 20 minuten per

Op maandag 13 en dinsdag 14 februari zijn

gesprek ingepland. Het is de bedoeling dat de

de oudercontactavonden. De contactavonden

kinderen van groep 8 ook bij het gesprek

zijn speciaal bedoeld om te praten over de

aanwezig zijn.

vorderingen van uw kind. Vorderingen die
worden gemeten d.m.v. het afnemen van
methode gebonden toetsen en toetsen die

Groep 4

horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De

Deze week zijn we gestart met het splitsen

groepsleerkrachten bespreken met u de

van groep 4. Een deel krijgt in de ochtend les

rapportcijfers en u krijgt het rapport mee

in de lerarenkamer. Per periode wordt

naar huis. Wij beschouwen deze avonden als

gekeken welke kinderen we in deze ruimte

bijzonder waardevol en rekenen weer op uw

zullen plaatsen. Hierbij zullen we regelmatig

komst.

wisselen, zodat het groepsgevoel van de hele
groep 4 wel blijft bestaan.

Voor het inplannen van de

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u

contactavonden willen we

terecht bij de leerkrachten.

graag zo goed mogelijk
aan uw wensen tegemoet

Nummer : 17

Datum: 20 januari 2017

komen. We willen
zodoende alle ouders van
groep 1 t/m 7 vragen om
zelf een afspraak in te plannen.

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van
broertjes en zusjes steeds 10 minuten

Gymnastiek

tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen

In verband met het opsplitsen van groep 4

naar de volgende klas.

zullen we de gymnastiektijden van groep 4
en groep 5B enigszins veranderen.

Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd
even bellen met school, dan plannen wij de

Groep 4 heeft voortaan gymnastiek op:

afspraak voor u in.

Maandag van 12.30 uur – 13.15 uur
Donderdag van 12.30 uur - 13.15 uur

Jaargang: 2016-2017

Het plannen van het gesprek kan tot
maandag 6 februari. Op vrijdag 10 februari

Groep 5B heeft voortaan gymnastiek op:

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

Maandag van 13.15 uur – 14.00 uur
Woensdag van 08.30 uur – 09.15 uur

Voor groep 8 komt er nog een extra avond
bij. Dit zal zijn op donderdag 9 februari. Bij
de oudercontactavond van groep 8 zal met
name de overgang naar het voortgezet

Even voorstellen
stagiaire groep 3A

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.sterrig.nl.

Ik ben Sven Oosterdijk en ik
ben 18 jaar oud. Ik kom uit

Lijkt u dit leuk en is het passend bij de

Wolvega en woon met mijn

leeftijd van uw baby dan kunt u zich vóór 1

ouders en mijn zusje. We hebben twee

februari aanmelden per mail via

honden en twee katten. Zelf heb ik twee

kdv.potterstraat@doomijn.nl

reptielen, Baardagamen. Ik doe aan

(graag telefoonnummer

kickboksen en hou van computerspelletjes.

vermelden).

Voor de rest werk ik in een restaurant. Ik zit
op het Drenthe College in Meppel. Daar doe
ik de opleiding “Helpende zorg en welzijn”. Ik
kom tot het einde van dit schooljaar
stagelopen in groep 3A.

Nijntje
beweegdiploma
Bewegen is gezond en bovendien héél erg
leuk voor uw kind. Balanceren, rollen,

Open dagen

duikelen, huppelen, klauteren, springen,

Op woensdag 25 januari heeft het AOC Terra

steunen en zwaaien zijn een aantal

open dag. De open dag is van 15.00-17.00

vaardigheden die van groot belang zijn voor

uur en van 19.00-21.00 uur.

ontwikkeling van een goede motoriek.
Kinderen kunnen de genoemde vaardigheden

Het Linde College heeft op 2 en 3 februari

leren tijdens de Nijntje beweeglessen bij CSV

Open huis.

Kwiek en KGV Arena.
De gymverenigingen bieden vanaf januari

Workshop
Baby Yoga

lessen aan voor kinderen van 2 tot 6 jaar

Doomijn

soort zwemdiploma, maar dan gericht op alle

Kinderopvang
organiseert in samenwerking met Baby
Balans Wolvega/Sterrig een workshop Baby
Yoga.
Deze workshop is bedoeld voor ouders en
hun baby (vanaf ongeveer 3 maanden totdat
ze kunnen kruipen/lopen) en is gratis
toegankelijk.
Op zaterdag 4 februari zal de workshop
plaatsvinden op het kdv aan de Paulus
Potterstraat en zal duren van 9.30-10.00
uur. Daarna is er gelegenheid
om koffie of thee te blijven
drinken.
Tijdens de ochtend is het handig om
makkelijk zittende kleding aan te trekken
voor zowel uzelf als uw kind. Verder wordt er

voor het Nijntje beweegdiploma. Het is een
grondvormen van bewegen. Een opstapje
naar alle andere sporten die het kind in zijn
leven tegen zal komen. Nijntje is de
‘ambassadeur’ van dit beweegaanbod.
KGV Arena
Locatie: Gymzaal brede school Futura,
Paulus Potterstraat 17 te Wolvega.
Tijd: maandag van 16.45 – 17.30 uur
Meer informatie: kijk op de www.kgv-arena.nl of stuur
een bericht naar info@kgv-arena.nl

CSV Kwiek
Locatie: gymzaal obs Zuid, Oranje Nassaulaan 51,
Wolvega
Tijd: dinsdagen van 16.00 – 16.45 uur

Meer informatie: Via Mireille Eindhoven, 0561 614 818
op csvkwiek@gmail.com
Website: www.kwiekwolvega.nl

gevraagd om een handdoek mee te nemen.
2

Agenda
16 januari

Toets weken t/m 27 januari

Alvast noteren
30 januari

Leerlingenraad

2 februari

MR vergadering

6 februari

Margedag, leerlingen vrij

6 februari

Oud papier

9 februari

Extra contactavond gr 8

13 februari

Contactavond

14 februari

Contactavond

18 februari

Voorjaarsvakantie t/m
26 februari
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