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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Sparen voor ons Goede Doel:
Onderwijs voor Kinderen in Kenia
(Deze actie loopt nog tot eind dit kalenderjaar)

Agenda
19-11

Denktank 19.30-20.30 uur

21-11

12.00 leerlingen vrij!! Cursus team

22-11

Start dans-battle groep 5-6

26-11

Viering 1e advent

KSG Dienst
Wat waren we met gezellig veel mensen in de
kerk afgelopen zondag. Mooi om te zien en
wat heeft iedereen goed z’n best gedaan. De
collecte voor het Big Brain project in Kenia
heeft € 250 opgebracht. Samen met het
gespaarde geld op school, kunnen we € 450
over maken.
Denktank
A.s. maandag 19 november bent u van harte
welkom om samen met andere ouders mee te
denken over zaken waar we als ouders en
school tegen aanlopen. U bent daarbij zelf de
ervaringsdeskundige en het idee is om in de
driehoek ouder-kind-school samen hier stelling
in te nemen. Het onderwerp van dit
gespreksuurtje is ‘Gamen en taalgebruik’.
Gamen is op zich niets mis mee. Voor
sommige kinderen is het zelfs fijn dat ze zich
in die wereld kunnen terug trekken. In de
bijlage een concept ‘spreekpapier’.
NB. Helaas valt deze avond samen met de
voorlichtingsbijeenkomst van het
Stellingwerfcollege. Omdat de data van de
denktank eerder bekend waren en ook zo via
de activiteitenkalender zijn gecommuniceerd,
hebben we gemeend dit eerst zo te laten
staan. Mocht uit de opgave blijken dat er te
weinig belangstelling is, dan gaat de avond
niet door. Als minimum hebben we gesteld 4-5
ouders.
Studiemiddag team
Op woensdag 21 november a.s. is er weer een
studiemiddag voor het team. De kinderen zijn
dan vanaf 12.00 uur vrij. Het team gaat zich
verder verdiepen in het voeren van
kindgesprekken en werken met het portfolio.
Het portfolio is een werkdocument van de
kinderen, die het rapport zal vervangen. Of
dat dit jaar al lukt weten we nog niet, maar
anders zeker volgend schooljaar. In januari
zullen we u daar verder over inlichten.
Marge-uren
Kinderen moeten over het totaal van de hele
basisschoolperiode een verplicht aantal uren
maken. De directeur legt hiervoor
verantwoording af aan de MR en de inspectie.

Deze uren worden ieder schooljaar vastgesteld
volgens een bepaald rekenformat. Afhankelijk
van de schooltijden en vakanties, maken
kinderen op een school bepaalde uren. Het
verschil tussen de verplichte uren en de
daadwerkelijke uren, zijn de marge-uren. Die
marge-uren mag een school inzetten voor
studiedagen of teamoverleg.
Oud papier
Helaas heeft de gemeente de scholen
meegedeeld dat de subsidie voor de opbrengst
van oud papier wordt stopgezet. Voor In de Kring
was dat ongeveer € 3500 per jaar. Dat gaat al in
per nieuwe schooljaar. Er zou een afbouw komen
van 50%, maar nu blijkt ook dat de papierprijs
van € 55 per ton, is teruggeschroefd naar €17,50
per ton. Het bedrag dat dus voor komend
schooljaar binnenkomt is te verwaarlozen en
daarna stopt het. Dat betekent dat we op zoek
moeten naar andere bronnen. De
activiteitencommissie en MR zijn al aan het
brainstormen.
Muziekimpuls
Onze school doet voor het 2e jaar mee aan
‘Muziekimpuls’. Voor de kinderen betekent dat
een extra aanbod van gastlessen in de groep. De
groepen 1-2-3 hebben op de donderdagmorgen
tot de kerstvakantie een aanbod van een
combinatie dans & muziek gegeven door Lianne
Jacobs. Groep 4 heeft een serielessen van
gastdocent Victoria Nair-Price. Ze hebben kennis
gemaakt met de blokfluit en het werken met
muziekinstrumenten.

Groep 5-6 gaat binnenkort starten met de dansbattle en in februari met Orkest in de Klas.
Groep 7-8 heeft lessen gevolgd over dansstijlen
en de muziek die daarbij hoort. Deze lessen
werden verzorgd door dansstudio Clarette en
Leon.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

