Nieuwsbrief: 20 november 2017
Goede doelen geld
Elke
maandag
kan
er
geld
meegenomen worden voor een goed
doel. De leerlingenraad heeft een nieuw goed doel
gekozen voor dit doel is gekozen. Kwf
kankerbestrijding
Vorige week is € 8,80 er binnengekomen en
deze week € 12,10.
PBS
Deze week staat de volgende regel centraal:
‘Ik zit goed op mijn stoel tijdens het werken en in
de kring.’
Kerk- en schooldienst
‘Delen is vermenigvuldigen’ was het thema van de
kerk & schooldienst van 12 november. De kinderen
hadden snoepjes van Sint Maarten meegenomen.
Nadat alle mensen in de kerk een snoepje hadden
gehad, bleef er nog een heleboel over. Kinderen
vertelden heel mooi dat je behalve snoepjes ook
bv. vriendschap en ruimte kunt delen. Het was een
mooie viering in de ‘nieuwe’ kerk.
Koffieochtend
Op woensdagmorgen 22 november a.s. bent u van
harte welkom op de koffieochtend
voor ouders.
Onder het genot van een kopje koffie
ga ik u wat vertellen over het
‘aandachtsemmertje.’
Nieuwsgierig geworden? Tot woensdagmorgen
om half 9 bij de keuken van De Kiem!
Met vriendelijke groet,Henny Janssens
Sintfeest
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas ons
bezoeken op school. Vanaf 8.25 uur wachten we
gezamenlijk bij de hoofdingang op Sinterklaas en
zijn pieten. De kinderen van groep 1 en
2 mogen direct met hun ouders bij de hoofdingang
wachten.
De kinderen vanaf groep 5 zijn tussen 8.15 - 8.25
in de gelegenheid om hun surprise de klas in te
brengen en kunnen daarna bij de hoofdingang
wachten.
We willen deze ochtend leuke activiteiten doen met
de kinderen van de groepen 1 t/m 5.

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze
dag om 12.00 uur vrij.

De kinderen hoeven geen fruit/koekje en drinken
mee naar school.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan deze dag tot
14.00 uur naar school. De kinderen hoeven geen
fruit/koekje en drinken mee naar school. Deze
kinderen nemen wel een lunch mee.
Alle kinderen mogen deze dag als Sinterklaas of
zwarte piet verkleed op school komen.
Met vriendelijke groet,
de Sinterklaascommissie
Kerstviering
Dit jaar wordt de kerstviering op 21 december in
school gehouden.
Aanvang: 18.30 tot 19.15/19.30 uur
Het is de bedoeling dat we dit per bouw met de
kinderen gaan vieren.
Schooldeur open
’s Morgens voor schooltijd is er pleinwacht op het
schoolplein voor de groepen 3 t/m 8, tussen 8.15
uur en 8.25 uur. Tot die tijd is het de bedoeling dat
u met uw kind nog niet in school komt, ook niet om
bv een tas binnen te brengen. Vanaf 8.25 uur zijn
de leerkrachten in het lokaal en mogen de kinderen
naar binnen gaan.
Bij de groepen 1 en 2 gaat de deur om 8.20 uur
open, dan kunt u met uw kleuter naar binnen.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Henny Janssens
Ouderportaal
TIP: kijk regelmatig op het ouderportaal:
‘Mijn school’, voor de actuele nieuwtjes en mooiste
foto’s van de groep van uw kind. Gebruikt u de app
op de telefoon al?

Agenda
20 november
22 november
23 november
24 november
4 december
5 december
21 december

OR vergadering
Koffieochtend ouders
half 9 – half 10
Studiemiddag team
Alle kinderen 12.00 u vrij
Groep 5 en 6 op excursie naar
hunebedcentrum
Volgende Nieuwsbrief
Sinterklaasfeest
Gr 1 t/m 4 om 12.00 u vrij.
Kerstviering in school
18.30 uur

Bijbelvertelrooster
20-11 t/m 26-11
Thema: Mijn familie

Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend
aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden,
maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet
hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader
Jakob naar Egypte gehaald.
27/11 t/m 03-12
Thema: Laat je stem horen!

Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed
komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden.
Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die
komen zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.

Jongens en meisjes uit Bovensmilde, Smilde
en omstreken opgelet!
Bij Sportique kun je de komende weken kennis
maken met een aantal van onze activiteiten. Voor
slechts € 15,00 kun je vier weken lang
onderstaande lessen uitproberen:
Streetdance voor kids van 9 – 12 jaar, stoer, cool
& vet leuk om te doen

Vanaf 21 november elke dinsdag om 16:45 uur
(geen les op 5 december)

Jeugdfitclub voor jongens en meiden van 8 – 12
jaar, conditie, kracht & spel

Vanaf 21 november elke dinsdag om 17:00 uur
(geen les op 5 december)
Peuterdans voor 2 en 3 jarigen, spelenderwijs
bewegen op muziek & veel plezier

Vanaf 22 november elke woensdag om 10:45 uur

Breakdance voor beginners, coole moves & veel
uitdaging

Vanaf 23 november elke donderdag om 15:30 uur

Wil je meedoen, laat het ons dan van te voren even
weten via fitness@sportique.nu of bel 0592413125. Tot snel!

Schoolmaatschappelijk werk
Op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe
wordt door het Centrum voor Jeugd en Gezin
schoolmaatschappelijk werk aangeboden.
De schoolmaatschappelijk werker kan met de
ouders, de school of het kind in gesprek gaan over
problemen rond het welzijn van het kind op school
of thuis. Voorbeelden van problemen waarbij de
schoolmaatschappelijk werker u kan helpen zijn:
zorgen over de omgang van een kind met andere
kinderen, plagen of pesten, zorgen over het gedrag
van het kind in de thuissituatie, opvoedingsvragen,
vragen bij of na scheiding, problemen als gevolg
van ziekte of ongeluk, gesprek na verlies van
bijvoorbeeld een familielid.
De schoolmaatschappelijk werker kan, zo nodig via
het CJG, verwijzen naar gespecialiseerde hulp.
Als er door het schoolmaatschappelijk werk
gesprekken met het kind worden gevoerd gebeurt
dit met een methode die speciaal ontworpen is
voor kinderen. Dit kan op school, thuis of op het
CJG kantoor plaatsvinden. Gesprekken met de
ouder kunnen thuis, bij het CJG in Beilen of Smilde
plaatsvinden. Een aanmeldingsformulier voor hulp
kunt u via de leerkracht of de interne begeleider
verkrijgen. Of u meldt u zelf telefonisch aan bij de
FrontOffice van het CJG. Aan de hulp vanuit het
schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten
verbonden.
In het najaar van 2017 en voorjaar van 2018
worden er volgende trainingen gegeven:
Schatjes Katjes Watjes
Een
sociale
vaardigheidstraining
voor
basisschoolkinderen uit groep 5 en 6.
In de training worden, door middel van spel en
praten, allerlei sociale vaardigheden geoefend.

Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele
behoefte van de deelnemer. Deze speelse training
bestaat uit acht bijeenkomsten met 6 tot 10
deelnemers en vindt plaats op woensdagmiddag
van 14.45 uur tot 16.15 uur. De eerste bijeenkomst
is woensdag 1 november 2017. U kunt uw kind zelf
aanmelden.
Power Kidzzz
Een
sociale
vaardigheidstraining
voor
basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.
In de training worden, door middel van spel en
praten,
allerlei
sociale
vaardigheden
en
weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt er ook
gekeken naar de individuele behoefte van de
deelnemer.
De Power Kidzzz training, met minimaal 6 en
maximaal 10 deelnemers, vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De
eerste bijeenkomst is woensdag 24 januari 2018. U
kunt uw kind zelf aanmelden.
Mindfulness
De training in Mindfulness is een praktische training
voor volwassenen. Mindfulness helpt u een
rustpunt te creëren in uw leven. Opvoeden, werk
en een huishouden kunnen voor stress zorgen.
Door Mindfulness leert u beter om te gaan met
stress en ontstaat er weer ruimte en plezier in het
doen van de dingen van alledag. De training
bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt plaats op
dinsdagavond van 19.30 - 22.00 uur. De eerste
bijeenkomst is dinsdag 23 januari 2018. Er zijn
minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers nodig.
U kunt u zelf aanmelden.
Informatie over de trainingen
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde
groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin, Nassaukade 4 in Beilen.
Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage voor
Power Kidzzz en Schatjes Katjes Watjes van 50
euro. Voor de Mindfulness training geldt een eigen
bijdrage van100 euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te
overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage.
De trainingen vinden doorgang bij voldoende
deelname; bij te weinig aanmeldingen wordt de
startdatum verschoven.
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een
intakegesprek met de trainers.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact
opnemen met de FrontOffice CJG:
tel: 0593 -522262.
E-mail:
fo.middendrenthe@spinn.nl of
info@cjgmiddendrenthe.nl
Website:
www.cjgmiddendrenthe.nl of
www.spinn.nl

GigaKids

typecursus

Na de kerstvakantie willen wij graag
voor
leerlingen van de Wingerd en de Meenthe starten
met een typecursus. Deze is voor kinderen van 913 jaar (groep 6 t/m 8).
In 12 lessen leren de kinderen met 10 vingers blind
te typen. Er wordt gewerkt met een
computerprogramma via het internet en omdat er
ook thuis geoefend moet worden heb je daar een
computer met internet aansluiting voor nodig. De
lessen vinden plaats in groepen van maximaal 10
kinderen, op maandagmiddag direct na school van
14.10 -14.55 uur. De eerste les is op 8 januari 2018
en vindt plaats op het leerplein van de Wingerd.
De kosten bedragen € 142,50 dit is inclusief het
examen dat na 12 lessen wordt afgenomen.
Opgeven kan door invullen van onderstaand
strookje en deze uiterlijk 8 december op te sturen
naar:

Schoonloërstraat 12, 9444 PP Grolloo (e-mailen
van de gevraagde gegevens mag ook).
Iedereen die zich aanmeldt ontvangt in de tweede
week
van
december
per
post
een
inschrijfbevestiging.
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0638040071, e-mailen mag ook: info@studiokeur.nl
Met vriendelijke groet,
Erika Keur
Studio Keur
Wilt u meer weten over ons, kijk dan op
www.studiokeur.nl
u vindt daar ook onze algemene voorwaarden

Ik wil graag meedoen aan de Gigakids typecursus
op de Kiem in Bovensmilde
Naam:__________________________________
Geboortedatum:__________________________
Straat :_________________________________
Postcode:__________
Woonplaats: ____________________________
Telefoonnummer
thuis:__________________________________
E-mail
adres:__________________________________

N.B. Wanneer uw zoon of dochter tijdens het
typen hinder zou kunnen ondervinden doordat hij
of zij slechtziend is, dyslexie heeft of een andere
beperking dan horen wij dat graag voorafgaande
aan de cursus zodat wij daar dan rekening mee
kunnen houden.
Deze strook opsturen/ of het gevraagde
e-mailen naar Studio Keur;
info@studiokeur.nl

