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Splitsing kleuters
Volgende week begint Kristel Lubberts haar LIO-stage bij de kleuters. De eerste twee weken, tot de voorjaarsvakantie, zal zij oriënterend aanwezig zijn. Ze zal een aantal observaties maken en lessen over gaan nemen.
Na de voorjaarsvakantie, zal het rooster van de kleuters aangepast worden. Kristel zal op de maandag, dinsdag
en woensdag de kleuters van groep 1 les gaan geven. De leerlingen van groep 2 krijgen die dagen les van juf
Annet of juf Geertje. Een aantal momenten van de dag zullen ze nog wel een gezamenlijke activiteit doen.
Op de donderdagochtend en vrijdagochtend blijven de kinderen in de combinatiegroep 1-2 zoals het nu is. Omdat
het dan een vrij grote groep is, krijgen we die dagen ondersteuning van juf Iris. Zij is ook nu al regelmatig bij ons
in de groep voor extra hulp.
PABO-stagiaires

Kindertoneel

Meester Jorn en juf Dymphna zullen binnenkort van
groep wisselen. Meester Jorn zal gaan stage lopen bij
groep 7 en juf Dymphna zal naar groep 3-4 gaan.
Meester Jorn is eerste jaars en juf Dymphna is derde
jaars student.

Het kindertoneel van groep 5-6
is verplaatst van 12 februari
naar 18 maart. Alle ouder(s)/
verzorger(s) hebben hierover
informatie ontvangen.

Handbal
Volgende week vrijdag doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het handbaltoernooi. Een jongens–
en meisjes team nemen het op tegen teams van de Vlinderhof, de Fontein en de Van Royenschool.
Vanaf 15.00 uur gaat het van start in de sporthal in Sleen. Komt dat zien!

Overblijven—herhaalde oproep
Na jarenlange trouwe dienst gaan eind van dit schooljaar Jannie Woppenkamp en Reina Zwiers ons verlaten. Ze
hebben ruim 20 en 30 jaar geholpen bij het overblijven.
De andere vaste overblijfhulpen hebben aangeboden hun werkzaamheden te willen uitbreiden. Daar zijn we erg
blij mee. Alleen op de dinsdag, wanneer er heel veel kinderen overblijven, zouden we nog wel wat hulp kunnen
gebruiken. Ook zouden we graag wat mensen op een zgn. reservelijst willen zetten, die we in geval van ziekte
kunnen bellen om in te vallen als overblijfhulp.
Heeft u interesse, laat dit dan weten via directie@obsdeakker.nl.
Studiemiddag

Rapportgesprekken

Bijlagen:

Op maandagmiddag 10 februari
zijn alle kinderen vrij i.v.m. een
studiemiddag voor de leerkrachten.

Begin maart zijn de rapportgesprekken. Wanneer een bepaald tijdstipniet uitkomt, wilt u dit dan alvast
aangeven bij de leerkracht(en)?



Informatie FC Emmen
Streetleague



Informatie Rots & Water

Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namen vermelden.

Rots en Water
'De weerbaarheidstraining van deze tijd'
Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) biedt de training Rots en Water voor kinderen aan. Kinderen die niet zo
goed voor zichzelf op kunnen komen, kunnen zich opgeven. Maar de training is juist ook gericht op iets te assertieve
kinderen.
Door fysieke oefeningen te doen, worden vaardigheden verbeterd. Rots en Water leert kinderen beter te luisteren
naar hun lichaam en gevoel. Zij leren vanuit rust op zichzelf te vertrouwen en vanuit daaruit te handelen.
Ook gaat het over samenwerken, vriendschap en (non- verbale) communicatie. Rots en Water is een wetenschappelijk
bewezen (anti-pest) methodiek.
Een fundamenteel thema van Rots en Water is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag. Hierbij
wordt de hele groep betrokken. De focus ligt niet op de gepeste of de pester.
De onderwerpen van Rots en Water zijn onder andere:



Sterk staan, zelfverzekerdheid



Grenzen voelen, aangeven en respecteren



Ontspannen in lijf en hoofd



Omgaan met groepsdruk en pestgedrag



Trap- en afweertechnieken om zichzelf te verdedigen

Start: voorjaar 2020 (8 lessen)
Voor wie: onderbouw, groep 3, 4 en 5
Tijd: 15.45 – 16.45 uur
Locatie: speellokaal Brede school (onder voorbehoud)
Kosten: gratis
Aanmelden kan door een mail te sturen naar cbergsma@mwcoevorden.nl of door te bellen naar 085 - 2735256.

