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Agenda
di 7 dec

Naschools Sportaanbod

di 14 dec

Oud papier

do 23 dec

Kerstviering vanaf 17:00 (onder voorbehoud)

do 23 dec

Kinderen om 11:45 uur vrij (onder voorbehoud)

vr 24 dec

Kerstvakantie vanaf 11:45 uur

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben juf Tara, 33 jaar en woon in Havelte. Sinds kort ben ik op de donderdag en vrijdag
op de Vensterschool aan het werk als onderwijsassistent. Oorspronkelijk ben ik leerkracht
en daarnaast ook muziektherapeut in mijn eigen praktijk ‘MuzieKracht’. Daar bied ik
behandeling aan voor zowel kinderen als volwassenen die aanlopen tegen psychische
problematiek, leerproblemen of sociale uitdagingen. Op de Vensterschool ondersteun ik
in alle groepen bij verschillende taken. Bijvoorbeeld met hulp bij (begrijpend) lezen of
rekenen. Op een ander moment kun je mij als extra handen in een groep vinden. Dit doe
ik met veel plezier en ik kijk ernaar uit dit ook de rest van het schooljaar te mogen doen!

Oud papier (herhaling)
De data voor het halen van het oud papier in 2022 zijn bekend.
Het oud papier zal worden opgehaald op:
11 januari

10 mei

20 september

8 februari

7 juni

18 oktober

8 maart

5 juli

15 november

5 april

30 augustus

13 december

U kunt uw voorkeur voor het helpen op een bepaalde datum doorgeven via de knop
“kalender” in het ouderportaal. U zoekt dan uw voorkeursdatum op en klikt vervolgens op
oranje knop “hulpouders”.
Ouders die geen voorkeursdatum doorgeven, worden ingedeeld door de OV.

Beslisboom
De beslisboom voor het basisonderwijs wordt tegenwoordig bijna wekelijks aangepast. We zetten altijd de meest
actuele versie in het weeknieuws. Check deze in geval van twijfel.
Beslisboom versie 2 december 2021

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
dag

fruitsoort

woensdag

wortel

donderdag

sinaasappel

vrijdag

appel
Achtergrondinformatie wortel

Achtergrondinformatie sinaasappel

Achtergrondinformatie appel (gala)

Afscheid meester Harry
Op vrijdag 26 november ging meester Harry Daling officieel met pensioen. Meester Harry
heeft meer dan 27 jaar op de Vensterschool en Renbaanschool gewerkt. De laatste jaren
was hij werkzaam in het computerlokaal, waar hij de kinderen begeleidde met de
educatieve software.

Om 8:00 uur werd er een ontbijt bij hem thuis gebracht. Een uur later kwamen de
kinderen van groep 7 om hem, achter de Grote Dorus, naar school te begeleiden.
Onderweg sloten er steeds meer groepen aan, om vervolgens in een grote stoet op
school aan te komen.

Op school hebben alle groepen een optreden gedaan voor meester Harry, waarbij hij
telkens een cadeautje van de groep kreeg. Aan het einde van de ochtend vertrok hij op
een solex, door een erehaag van kinderen en collega's, naar Oosterstreek. Daar werd
hem een lunch aangeboden en gingen de festiviteiten verder met familie en vrienden.
Meester Harry, bedankt voor alles wat je voor de kinderen in Noordwolde hebt gedaan!

Sinterklaas
Wat was het een verrassing! Gisteren is
Sinterklaas toch op bezoek geweest op de
Vensterschool. De dag begon met een
toespraak van meester Jarno, wat in alle
klassen via het digibord te volgen was. Hij
vertelde hoe jammer het was dat de Sint dit
jaar niet kon komen. Plotseling werd er
aangebeld en verscheen Sinterklaas. Hij
vertelde: “Natuurlijk kan ik een bezoek aan de
Vensterschool niet overslaan”.
Helaas waren de Pieten wat in de war. Zij
stonden nog in de paardenstal. Met een
videoverbinding konden ze er toch een beetje
bij zijn. Sinterklaas had er zelf voor gezorgd
dat de pakjes allemaal al op de Vensterschool
waren, dus dat kwam helemaal goed.

Gelukkig hadden de klassen samen een schilderij gemaakt, wat meteen aan de Sint aangeboden kon worden.
Daarna is Sinterklaas bij alle groepen langs gegaan.
De kinderen uit de hogere groepen hadden surprises gemaakt. Er zaten schitterende creaties bij!
We kijken terug op een fantastische dag! In het ouderportaal zijn foto's te vinden van deze dag.

Kerstviering
We zijn van plan om op donderdag 23 december kerst te vieren op school. We zouden graag, net als voorgaande
jaren, een kerstmaaltijd organiseren. Dit zal echter in aangepaste vorm zijn, vanwege de geldende maatregelen.
Om de kerstmaaltijd te kunnen voorbereiden
zullen de kinderen deze dag om 11:45 uur
vrij zijn.
Wilt u uw kind(eren) 23 december ’s morgens
het volgende in een plastic tas meegeven:
een bord
een beker
soepkom
lepel, vork en mes.
Alles graag voorzien van de naam van het
kind.

We beginnen om 17.00 uur. We zien de kinderen graag vanaf 16:50 uur op school. Wij willen u verzoeken de
kinderen niet eerder naar school te laten gaan. Er is geen mogelijkheid tot opvang en geen pleindienst.
De kinderen van groep 1 t/m 3 kunt u om 18.15 uur ophalen uit het klaslokaal, de overige groepen komen zelf uit.
Let op: Bovenstaande is onder voorbehoud. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid die op dat
moment gelden, zullen er eventueel aanpassingen komen in het programma.
Op vrijdag 24 december begint voor iedereen om 11:45 uur de kerstvakantie.

