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AGENDA
Datum
10 april
10 april
12 april
15 mei
16 mei

Activiteit
Schoolvoetbaltoernooi
OV vergadering
Koningsspelen
Schoolkorfbaltoernooi
MR vergadering

Typecursus
In januari zijn twee groepen leerlingen gestart met een typecursus, op donderdag na
schooltijd. Zij leren daar blind typen met tien vingers met een goede zithouding. Type tante
Jolanda is erg tevreden over wat de leerlingen al hebben bereikt!
De 10e les is geweest. In de planning valt 28 maart uit, omdat het team dan cursus heeft, de
leerlingen vrij zijn en de school dicht is. De lessen schuiven daarom een week op. In plaats
van 11 april, zal het examen op 18 april plaatsvinden. De eerste groep start 14.20 uur met
het examen en de tweede groep zal het examen 14.45 uur afleggen. Iedereen mag/kan op
school blijven. Juf Aly zal er zijn voor de wachtende kinderen. Rond 15.15 uur zal iedereen
klaar zijn en vindt aansluitend de diploma-uitreiking plaats. Ouders / verzorgers zijn van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, in de gemeenschappelijke ruimte bij de
hoofdingang van de school.

Voetbalclinic schoolvoetbal
Ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi van 10 april hebben de groepen 7 en 8 de
afgelopen week een clinic gehad van de voetbalacademy.
Tijdens deze clinic gingen ze passoefeningen en dribbeloefeningen doen en werd er
geëindigd met wedstrijdjes.
Vrijdagmiddag 5 april zal er nog geoefend worden tegen de Oostenbrink uit Boyl en dan
moet het vast helemaal goed gaan komen tijdens het schoolvoetbaltoernooi.
De voetbalacademy bedankt voor de leuke clinics!

Pannenkoekdag
Vrijdag deden de groepen 7 en 8 mee aan de nationale pannenkoekdag.
Groep 7 ging pannenkoeken bakken en serveren voor de bewoners van de Krommestede en
groep 8 voor bewoners van de Mandehof.
50 ouderen hebben genoten van de pannenkoeken en de gezelligheid. Ook de kinderen
hebben dit met veel plezier gedaan.
To-be bedankt voor de organisatie!

Aan leerlingen (en ouders) van groep 6 en 7: WAT IS HVO?
Hierbij wil ik wat uitleg geven over HVO aan de kinderen en ouders/verzorgers
van de groepen 6 en 7 die voor volgend schooljaar voor HVO kiezen.
Mijn naam is Petra van Vliet en op de Vensterschool geef ik HVO-les aan de leerlingen in de
groepen 7 en 8.
Bij HVO- (Humanistisch Vormings Onderwijs) – wil ik kinderen leren met elkaar te praten en
naar elkaar te luisteren over onderwerpen die je interesseren, zoals bijvoorbeeld
vriendschap – dieren – familie – tijd, maar ook onderwerpen die je zelf mag uitkiezen.
Er gebeuren vast wel eens dingen in je klas of om je heen waar je graag over wilt praten of
waar je een speciale mening over hebt.
Je zult dan merken dat andere kinderen er soms een andere mening over hebben.
In de HVO-lessen wil ik je leren te begrijpen waarom een ander kind die mening heeft en dat
we niet altijd overal hetzelfde over denken.
Denk maar eens aan het onderwerp dieren: voor de één heel belangrijk en voor de ander
totaal niet interessant.
Het is leuk om al die verschillende meningen te horen en wat ook belangrijk is:
je leert zo naar elkaar te luisteren!.
Er zijn allerlei lesvormen waarin die onderwerpen behandeld worden, dat kan
een rollenspel zijn, een interview met elkaar, een striptekening invullen of
een tekening maken.
Het is soms heel hard lachen, maar ook praten over serieuze zaken.
Vaak is het zo, dat je van klasgenootjes dingen hoort die je nog niet wist, bijvoorbeeld bij
het bepraten van hobby’s komen er wel eens onverwachte
dingen uit die nog onbekend waren.
Zo zie je dat HVO heel verrassend kan zijn!
Dus: welkom in mijn lessen,
Petra van Vliet
HVO IS STEEDS WEER EEN AVONTUUR!!

Inning financiële ouderbijdrage
Er wordt 4x per schooljaar (okt., jan., april en juli) een automatische incasso uitgevoerd.
Voor de 1ste keer in oktober, dan wordt ook het overgrote deel van de ouderbijdrage geïnd.
Dit is fijn voor de school, omdat dan ook de schoolreisjes plaatsvinden en de meeste kosten
worden gemaakt. Soms is het niet mogelijk om in oktober al te betalen, daarom vindt er een
2de incasso in januari plaats etc. Omdat er gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen op
school komen is het ook nodig om meerdere incassorondes in te lassen.
Op woensdag 3 april wordt er voor de 3de keer dit schooljaar een automatische incasso
uitgevoerd. Wanneer u hier een machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen.
Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over
te maken op rekeningnummer NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging
Vensterschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Leerlingen waarbij de
ouderbijdrage open staat krijgen (in een gesloten enveloppe) een briefje mee. Met vragen
kunt u terecht bij Anita Dolstra, penningmeester ledenadministratie,
anitadolstra1980@gmail.com.

Meedoen met Stichting Leergeld
Financiële hulp voor kinderen. Stichting Leergeld wil dat kinderen mee kunnen met excursies
of schoolreisjes, kunnen deelnemen aan sport of muziekles krijgen. Voor kinderen van 4 tot
18 jaar die in minder draagkrachtige gezinnen opgroeien betaalt
Leergeld bijvoorbeeld het schoolreisje, de contributie van de
sportclub, sportschoenen, de muziekles, een (tweedehands)
fiets of een computer. Allemaal dingen, waardoor kinderen zich
kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. De minder
draagkrachtige gezinnen kunnen zowel gezinnen zijn die een
uitkering ontvangen als gezinnen met een laag inkomen uit
arbeid. Voor informatie, de inkomensgrens of een aanvraag kunt
u contract opnemen met Leergeld Weststellingwerf.
Mail: leergeldweststellingwerf@hotmail.com, Telefoon: 06
23745440, bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot
13.00 uur, Website: www.leergeld.nl

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

radijs
banaan
peer

Voorstellingen in het Buurthuus
Ook dit jaar gaan alle groepen weer een voorstelling verzorgen.
Dit is voor de kinderen van school en voor de ouders/opa’s en oma’s.
Hieronder volgen de data zodat u er alvast rekening mee kan houden.
Groep
Groepen 1
Groep 3
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Datum
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 26 april
Vrijdag 26 april
Donderdag 27 juni (vrijdags kinderen vrij)
Musical 5 juli

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

