Volg ons nu ook op Twitter

Weeknieuws nr.8 3 november 2017
10 november
St. Maartenoptocht
17 november
Voorstelling groep 4 en 6
28 november
Voorlichtingsavond
Voortgezet Onderwijs
De data van dit schooljaar staan ook op
www.vensterschool.net button AGENDA

Burgemeester op bezoek
Op woensdagmiddag 1 november mochten we de nieuwe burgemeester van
Weststellingwerf op onze school verwelkomen. Samen met het kernteam van Bestemming
Noordwolde en Plaatselijk Belang de Eendracht heeft hij het resultaat van de verbouwing
van afgelopen zomer kunnen bekijken. Daarnaast heeft hij informatie gekregen over
BLP. Daarna is er een wandeling gemaakt door het dorp.

Welkom
In groep 1 mogen we welkom heten Daphne From.
Daphne, heel veel plezier op de Vensterschool.

Oud papier
A.s dinsdag wordt er weer oud papier opgehaald. De ouders van de volgende kinderen
worden om 18.30 uur op school verwacht: Finot Mulue Habte groep 2, Kylian, Mila en Flynn
Benders groep 8/6/2, Luca en Yelena Smid groep 4/2, Jurre en Sille Dedden groep 5/1, Dion
Koopman groep 6, Meike, Tom en Gijs Brugging groep 6/7/2, Jesse v.d. Schaaf groep 8.
Betreffende ouders hebben afgelopen week een persoonlijke herinnering ontvangen.

Vakantierooster 2017-2018
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
Extra dagen:
 Woensdag 7 februari
 Dinsdag 3 april
 Vrijdag 15 juni

Start
25 december
26 februari
30 maart
27 april
21 mei
23 juli

Einde
7 januari
4 maart
2 april
13 mei
2 september

St.Maartenoptocht 10 november
Op vrijdag 10 november gaan de groepen 1 t/m 5 weer lopen met hun zelfgemaakte
lampion. De ouders kunnen langs de route staan om onze lampionnen te bewonderen. De
kinderen verzamelen in hun eigen de klas om 17.45 uur. Om 18.00 uur kunnen we dan
beginnen met de optocht en rond 18.45 uur zijn we weer terug bij de Vensterschool.
Route: Rotanstraat, Verdeniusstraat, Nieuwstraat, Ds Reitsmastraat en daarna naar de
Mandehof (op de kruising Verdeniusstraat/Nieuwstraat staan de blazers van de Woudklank
te blazen)
In het atrium gaan we met z’n allen de
St. Maartenliedjes zingen. De dames Dam en Eijer
gaan ons weer begeleiden. Verzoek aan de ouders
om zoveel mogelijk achteraan of boven op de
galerij te gaan staan zodat alle kinderen goed zicht
hebben. Na het zingen in de Mandehof gaan de
kinderen terug naar de eigen klas en krijgen daar
iets lekkers. De liedjes die wij de kinderen leren,
zijn als bijlage toegevoegd.
Wilt u a.s. maandag een lampionnenstokje op
batterijen meegeven naar school, graag voorzien van de naam.

Voorstelling groepen 4 en 6
(excuses voor het ongemak dat er vorige week in het
Weeknieuws stond groep 7 i.p.v.6)
Vrijdag 17 november verzorgt groep 4 en groep 6 in het Buurthuus een optreden. Wij willen
ouders, opa's en oma's van de desbetreffende groepen van harte uitnodigen om te kijken bij
deze voorstelling. Neemt u achter in de zaal plaats, op deze manier is er voldoende plaats
voor de leerlingen van de verschillende groepen die ook gaan kijken. Ook zou het fijn zijn als

u de gehele voorstelling blijft kijken en niet tussendoor de zaal verlaat. De kinderen spelen
de voorstelling twee keer.
De eerste voorstelling begint 09.00 - 10.00.
De tweede voorstelling begint 10.30 - 11.30.

Data Voorstellingen alle groepen
Groep 4 en 6
Groep 6/7 en 7
Groep 1 en 3
Groep 2 en 5
Groep 8 Musical

17 november 2017
15 december 2017
23 februari 2018
26 april 2018
13 juli 2018

Website
Een enkeling heeft het wellicht al
gezien; onze website is
vernieuwd. Met de huidige
modernere vormgeving is de site
www.vensterschool.net nu
gemakkelijker te bezoeken met
een smartphone of
tablet.Absoluut een bezoekje
waard!

Halloweenfeest groep 8
Afgelopen dinsdag had groep 8 een halloweenfeest. Dewi, Thirza, Rianne en Nienke kwamen
met het idee en hebben ook alles georganiseerd. De kinderen mochten verkleed komen en
de klas was leuk versierd. We hebben verschillende activiteiten gedaan, zoals bingo, een
tekenopdracht, levend memory en aan het eind van de middag hebben we een spannende
film gekeken. Ook hadden de ouders van Dewi wat spannend lekkers gemaakt. Heel erg
bedankt hiervoor. Het was een erg leuke dag en de meiden van de organisatie hadden het
super geregeld!

Bedankt
Het begin is er, zoals u misschien al gezien heeft hebben we wat leuke aanpassingen gedaan
aan het schoolplein. We willen het graag uitdagender, groener maar ook vooral leuker
maken voor onze kinderen. Via deze weg willen we graag een aantal mensen bedanken die
hier hun bijdrage in hebben geleverd: Wissema kozijnentechniek (bordjes op rotonde paal),
Evert Jubbega (prachtige krijt bloemen), Autobedrijf H. Lingeman (autobanden als
bescherming om de palen), Kranendonk (geleverde verf), Fam. Kruithof (rotondepaal), Jan
Bruggink (plastic zeil voor onder in de banden), diverse ouders (aanleveren trekker
banden) Last but not least gaat er een bedankje uit naar alle ouders die hebben geholpen
om bij de vorige peuter locatie alle tegels/ waaltjes eruit te halen en dit naar de locatie bij de
Vensterschool te brengen. Bedankt allemaal! Samen maken we er een heel leuk speelplein
van voor alle kinderen van zowel de Peuterspeelzaal als van de Vensterschool!

Gouden afspraak van de maand november
De maand november is begonnen. Dat betekent dat we weer aan het werk gaan met een
nieuwe gouden afspraak. Eerder dit jaar werkten we aan het maken van complimenten en
aan het samenwerken. Deze maand hebben we de afspraak "Leren is leuk" centraal. We
willen onze leerlingen er bewust van maken dat het fijn is om jezelf te ontwikkelen. Soms
loop je tegen een probleem aan waarvan je niet weet hoe je het moet oplossen. Door
gebruik te maken de BLP-leerspieren kan een leerling een probleem te lijf gaan. Hij/zij moet
uit de leerkuil komen. Als dat uiteindelijk is gelukt, geeft dat een gevoel van voldoening.
Ook moeten de omstandigheden voor andere kinderen zo zijn dat zij ook goed kunnen leren.
Met andere woorden we moeten rekening houden met elkaar en elkaar helpen. Daar zal
aandacht aan worden besteed. Want leren is leuk!

