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S t. W i l l i b r o r d u s s c h o o l

Nieuwsflits
Nieuwsflits-Overzicht
In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:
-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M.R.
Nieuws uit de Ouderraad
Nieuwe leden School Advies
Commissie gezocht!
Grote Rekendag 2017
Week van het geld 2017
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
7 mrt
13 mrt
14 mrt
22 mrt
23 mrt
13 april
14 april

10-minutengesprekken
Excursie gr. 1/2 a/b
Excursie gr. 1/2 c
Nationale Rekendag
Studiedag team
(kinderen vrij)
Witte donderdag
Goede Vrijdag (kinderen
vrij)

Nieuws uit de M.R.
Tijdens de laatste vergadering heeft de
MR het jaarverslag 2016 definitief
gemaakt en gesproken over de
ontwikkelingen vanuit het jaarplan
2017. U kunt op de website onder het
kopje ‘kwaliteitszorg’ -> ‘jaarverslag
school’ de schooljaardoelen voor 2017
terugvinden.
Ook hebben we tijdens deze
vergadering de ideeën vanuit de
ideeënbus bekeken. We willen jullie als
ouders bedanken voor de vele ideeën
in de bus dit keer. We hebben een
aantal van deze punten een plekje
binnen ons vergaderrooster van 2017
gegeven (continurooster, digitale
vaardigheden, vermindering van
briefjes die meegegeven worden naar
huis, communicatie m.b.t. de gezonde
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school, aansluiting basisschool /
voortgezet onderwijs). We zullen jullie
hier de aankomende tijd via de
nieuwsbrief van op de hoogte houden.

Nieuws uit de Ouderraad
Voor de voorjaarsvakantie heeft u een
brief ontvangen dat de Ouderraad
op zoek is naar versterking. U kunt
zich hier nog steeds voor aanmelden.
Mocht u twijfelen omdat u niet geheel
zeker bent wat er in de Ouderraad van
u wordt verwacht, stel uw vragen
gerust! Dat kan ook via de mail
orws@onderwijsteamcoevorden.nl
De opbrengst van de sponsorloop van
17 februari j.l. kunnen we nog niet in
deze nieuwsbrief vermelden omdat nog
niet iedereen het sponsorgeld heeft
ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat de
bijdrage binnenkort bij de leerkracht
terecht komt? Alle kinderen hebben
erg hun best gedaan, we kijken dan
ook met spanning uit naar de
totaalstand!
De Ouderraad is gevraagd mee te
denken in de keuze voor een nieuwe
schoolfotograaf in verband met de
ervaringen vanuit voorgaande jaren.
Het kan zijn dat de data van
fotograferen af gaan wijken van de
data op de schoolkalender. Zodra
hierover duidelijkheid is, ontvangt u
bericht.

Welkom op school
Inlopers in de maand maart zijn Mats
Goffin, Isabel Hageman en Sterre
Bruinsma.
Welkom!
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Nieuwsflits
Nieuwe leden School Advies
Commissie (SAC) gezocht
In verband met het vertrek van twee
van onze leden, zijn we op zoek naar
nieuwe leden binnen onze School
Advies Commissie (SAC).
De schooladviescommissie is bedoeld
als het orgaan van de ouders, waarin
ouders kunnen meepraten over alle
zaken die de school aangaan. De
commissie adviseert de directeur
gevraagd en ongevraagd over
beleidszaken. De commissie fungeert
als klankbordgroep voor de directeur
bij het ontwikkelen, uitvoeren en
evalueren van het (meerjarig)
schoolbeleid. De directeur kan de
commissie vragen om beleidsondersteunende werkzaamheden en
analyses uit voeren. Daarnaast denkt
de commissie mee over oplossingen bij
concrete knelpunten en actuele
ontwikkelingen die spelen binnen de
school.
De School Advies Commissie vergadert
gemiddeld zo’n 4 keer per jaar. Ben je
een ouder, of ken je een ouder, die een
plekje binnen onze School Advies
Commissie wel ziet zitten? Meld je aan
(m.brink@onderwijsteamcoevorden.nl)
en draag bij aan het onderwijs binnen
onze school.

Grote Rekendag 2017
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (gr. 1 t/m 8) die helemaal
in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar
vooral ook daarbuiten. Rekenen is
namelijk veel meer dan alleen maar
sommen maken in je werkboek. Het
thema van deze editie is ‘meten,
bewegen en construeren’.
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Het doel? Kinderen onderzoekend te
laten rekenen, want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk:
het maakt rekenen leuk!
Dit jaar vindt de Grote Rekendag
plaats op woensdag 22 maart en zal
ook onze school hier weer aan
meedoen.

Week van het geld 2017
De week van 27 t/m 31 maart is de
week van het geld. We hebben weer
mooie lespakketten aangeleverd
gekregen die we tijdens deze week
zullen gaan inzetten.

Thema Trefwoord, ouderinfo
De aankomende weken gaan we
werken aan het thema ‘Beperkt’.
Er wordt tijdens dit thema met de
kinderen gepraat over het leven met
beperkingen en het werken aan
zelfstandigheid en vrijheid.
Tot de volgende nieuwsbrief!

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.

Redactie-adres
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www.willibrordusschool.nl
e-mail: info@onderwijsteamcoevorden.nl
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