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Herdenking Monument Doldersum (groep 7/8)
Bloemen prikken voor corso
Startgesprekken

Oktober
9 okt

:

schoolkorfbal

Zonnetje van de maand
Deze keer vallen de stralen op onze nieuwe schoolkalender. Alle oudsten hebben deze vorige week reeds
mee naar huis gekregen. De kalender voorziet in vrijwel alle praktische informatie voor dit schooljaar en
nieuwe data kunnen door ouders zelf aangevuld worden. Met dank aan Rianne Prent is dit prachtige
resultaat tot stand gekomen.

Schooljaar van start
Afgelopen maandag was het dan, na 6 weken vakantie, weer zover: de schooldeuren gingen weer open. De
kinderen gingen naar hun lokalen, waar ze werden ontvangen door hun meester of juf. De meegekomen
ouders waren uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie even bij te praten in de hal. Met elkaar
hebben we in de afgelopen week een goede start gemaakt en hebben de kinderen al weer snel kunnen
wennen aan hun (deels) nieuwe klasgenoten.
In groep 5 t/m 8 wordt nu met chromebooks gewerkt. Het is allemaal wel even wennen, maar dit biedt
veel mogelijkheden om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen.
De nieuwsbrief verschijnt iedere laatste vrijdag van de maand. Mocht dit in een vakantie vallen, dan wordt
hij een week eerder verstuurd.

Startgesprekken
In de week van 16 september zullen weer de jaarlijkse startgesprekken plaatsvinden. Dit zijn gesprekken
tussen ouders/verzorgers en leerkrachten, bedoeld om kennis te maken en wederzijdse verwachtingen
met elkaar te delen. Vanaf donderdag 5 september tot woensdag 11 september kunt u zich op school
inschrijven voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind.

Stage
Vanaf deze week zullen Iwan Klaver en Marit Ophof ons team komen versterken vanuit hun stage voor de
opleiding tot onderwijsassistent aan het Drenthe College. Marit zal op maandag en dinsdag in groep 3
ondersteunen, Iwan op woensdag t/m vrijdag in groep 4/5.

Bloemencorso
Dit jaar verzorgt onze school de feeënwagen, waar groep 7/8 dan op zal plaatsnemen. Altijd weer een hele
eer natuurlijk, maar dit vraagt er ook om om met elkaar de handen nog wat verder uit de mouwen te
steken dan in andere jaren. Op vrijdag 13 september gaat het prikken los en er zal doorgewerkt worden tot
de wagen klaar is. Vanuit de ouderraad wordt één en ander verder gecoördineerd en gecommuniceerd.

Herdenking Monument Doldersum
Op 8 september is het 75 jaar geleden dat de
fusillade op het Doldersummerveld plaatsvond.
Onze school heeft in het voorjaar het monument
geadopteerd. Omdat 8 september in het weekend
valt zullen de groepen 7 en 8 op 9 september om
12.00 uur bloemen leggen bij het monument. Ook
bestuursleden van de Stichting Monument
Doldersum zullen hierbij aanwezig zijn. In de klas
wordt het bezoek voorbereid en stilgestaan bij deze
tragedie van 75 jaar geleden
In het komend voorjaar is het eveneens 75 jaar
geleden dat Nederland werd bevrijd. In de hele
gemeente zal hier uitgebreid bij worden stilgestaan. De voorbereidingen hiervoor zijn al voorzichtig
gestart. Ook het onderwijs zal hierbij een rol krijgen. Naast herdenking zal er ook nadrukkelijk worden stil
gestaan bij het fenomeen Vrijheid. Voor onze kinderen is vrijheid een abstract begrip. Vrijheid is zo gewoon
dat we ons amper de bijzonderheid ervan kunnen voorstellen. Het is belangrijk de jongste generatie inzicht
te geven in de waarde van Vrijheid.
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