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Agenda 2019-2020
20-12
13-01

’s middags vrij. Start
kerstvakantie.
Luizenpluis

10-01

Start blazerslessen groep 5

29-01

Margedag. Leerlingen vrij.

30-01

Mogelijke stakingsdag

31-01

Mogelijke stakingsdag

27-02

Excursie 7-8 Vlechtmuseum

10-03

Excursie 6 molen Makkinga

14-04

Excursie 3-4 Oudheidskamer
Wolvega
Excursie 1-2 Hoolten Klinte
Appelscha
Ouderavond Kanjertraining
gaat wegens ziekte niet door.

14-05
13-1

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag start de kerstvakantie. De
kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
We wensen iedereen hele fijne dagen.

blaasinstrumenten. De trompet, de trombone, de
klarinet en de saxofoon.

Op maandag 6 januari verwachten we
iedereen weer op school.
Stakingen onderwijs
Het is nog niet duidelijk of er eind januari in
het onderwijs gestaakt zal worden. Het team
van In de Kring ondersteunt de staking als het
gaat om de toekomst van de kinderen. Ook in
het noorden zal vervanging een steeds groter
probleem worden. Door het steeds intern op te
lossen, werken we er min of meer zelf aan
mee dat dit probleem niet zichtbaar wordt.
Leerkrachten durven zich bijna niet ziek te
melden, omdat collega’s dan de lege plek
moeten opvangen. Invallers zijn er amper. Het
team van In de Kring hoopt dan ook dat de
onderhandelingen zich met name daar op
zullen richten. Woensdag 29 januari is één van
de marge-dagen. Dan zijn de kinderen
sowieso vrij. Zie jaarkalender. In de Kring
heeft nu nog voldoende marge-uren om aan
de onderwijs-tijd voor de kinderen te kunnen
voldoen.
Toetsweek
In de week van 13 en 20 januari zijn de
toetsen, waarmee we de leerresultaten van
het 1e halfjaar van de schoolopbrengsten in
kaart brengen. In de week van 3 februari zijn
de oudergesprekken. Via de Parro-app krijgt u
daar t.z.t. bericht van via de leerkracht.

Na de kennismaking mogen de kinderen hun
voorkeur voor een van deze instrumenten
kenbaar maken. Op 15 mei speelt de blazersklas
mee in de uitvoering van De Vuilnisboot.
Afsluiting ‘tJong®talent

Dinsdag presenteerden de kinderen van groep
5 t/m 8 hun werkstukken over verschillende
landen aan klasgenoten.
Ook de talentgroep dans gaf een voorstelling.

Luizenpluis
Op maandag 13 januari is de Luizenpluis.
Houdt u dit zelf thuis ook goed in de gaten?

Blazersklas
Op vrijdagmiddag 10 januari start voor groep
5 de blazersklas. De kinderen maken de eerste
2 vrijdagmiddagen kennis met verschillende

Dansbattle
Op woensdag 18 december was de afsluiting van
de Dansbattle voor kinderen uit groep 6. Zes
leerlingen zijn uitgekozen voor de wedstrijd. Ook
kinderen die aanvankelijk wat sceptisch waren
over dansen, moesten toegeven dat het best wel
leuk was. Dat was het ook. Mooi om te zien!

week. Afwezigheid bij deze viering zonder
geldige reden, is daarom formeel ‘ongeoorloofd
verzuim’.

Helaas geen beker, daarvoor was de
concurrentie te groot. Maar Lamek en Norah
hebben wel de halve finale gehaald! Trots op
onze kanjers.
Ouderportaal & ontvangen schoolmails
Het komt een enkele keer voor dat ouders
aangeven (ineens) geen schoolmails (meer) te
ontvangen. Alle schoolmails worden verstuurd
via Parnassys. Via het Ouderportaal kunt u zelf
controleren of uw e-mailadres goed genoteerd
staat. U kunt ook aangeven dat het moet worden
aangepast. Het is ook mogelijk dat uw mail in de
spam terecht komt. Vooral bij de Hotmail
adressen schijnt dit voor te komen. Als een mail
een foto bevat (zoals bij de nieuwsbrief) dan is
bekend dat Hotmail ze soms als spam kenmerkt.
Verder staan de nieuwsbrieven ook altijd op de
website.
Ter herinnering m.b.t. inloggen ouderportaal:

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Kerstviering
We kunnen terugkijken op een feestelijke
viering waarbij de kinderen de hoofdrol
speelden. Op school was dan ook flink
geoefend.

Ter informatie (om misverstanden te
voorkomen):de kerstviering is (anders dan bv.
een School-Kerk- Gezinsdienst), een
schoolactiviteit en wordt meegeteld bij de
berekening onderwijstijd. In de MR wordt aan
het begin van ieder schooljaar de berekening
onderwijstijd besproken. De vrije
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie is een
compensatie vanwege het aantal uren per

Daar kunt u inloggen met de inlogcode die u
destijds van onze ICT coördinator (juf Anja B)
heeft ontvangen. U heeft daarna zelf een
wachtwoord gekozen. Mocht u uw wachtwoord
zijn vergeten dan kunt u die zelf opnieuw
instellen. Mocht u uw inlogcode destijds niet
hebben ingevoerd of niet meer hebben, dan kunt
u via school een nieuwe inlogcode aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

