
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  

Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. 
Een boodschap die aankomt. 
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De dood 
van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt de christenen 
(Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op weg naar Damascus; Saulus bij 
Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 9).   

 
 

Help ons een ANWB Verkeersplein winnen 
Wij hebben we ons aangemeld voor de actie 'een verkeersplein voor een schoolplein' van de 
ANWB. We hopen hiermee een verkeersplein te winnen, zodat onze kinderen in een veilige 
omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Hierbij hebben we 
uw hulp nodig! 
Om het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk stemmen werven. 
Helpt u ons mee?  Wij hopen op de meeste stemmen! 
 
 Stem graag vóór 10 juni op onze school via: https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/ 

 
  
 

04-06 Livia  gr.4    08-06 Ardan  gr.3 
05-06 Matthijs gr.5B    10-06 Lisan      gr.7 
05-06 Marit  gr.4    11-06 Daphne gr.1/2C 
08-06 Noes  gr.6    17-06 Yara   gr.8 
 

08 juni Margedag groepen 1/2 
10 juni laatste stemdag ANWB verkeersplein 
17 juni ZendMASter 18 
18 juni Rapporten mee 
21-25 juni Week van de 10 minuten 
gesprekken 
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Margedag 2 juni: Op woensdag 2 juni hebben wij onze laatste gezamenlijke margedag 
gehouden van dit schooljaar. Tijdens deze margedag hebben we vooruit gekeken naar het 
volgende schooljaar. De jaarplanning is in de steigers gezet en we hebben de 
ontwikkelingsplannen voor volgend jaar besproken: We gaan inzetten op de weg die we voor 
de Coronaperiode al ingeslagen waren:  

• lesgeven volgens het (Effectieve Directe Instructie) EDI-lesmodel,  
• We willen met de subsidiegelden meer helpende handen in school houden om zo ook 

meer kinderen in kleine groepjes instructie te kunnen geven. 
• Werken aan de kwaliteitscultuur. 

Hier gaat u zeker het komende schooljaar nog meer van horen! 
 

Ouder gezocht voor Kascontrole OR: De Ouderraad is nog op zoek naar één ouder die 
samen met een andere ouder de kascontrole wil doen van de Ouderraad. De Ouderraad int 
de vrijwillige ouderbijdrage en wil de uitgaven graag jaarlijks laten zien/controleren. Als u 
hierbij wilt helpen graag mailen naar mensoalting@ckcdrenthe.nl  
 
Aanpassingen én nog geldende Coronamaatregelen: Wij hopen heel binnenkort de 
mogelijkheid te krijgen om te versoepelen in onze coronamaatregelen. Zo gauw wij hier 
concrete informatie over hebben laten wij het u natuurlijk weten. Na deze versoepelingen 
hopen wij o.a. de “bijna groep 3 groep” wenmomenten ook door te kunnen laten gaan! 
  
BSO-ouder gezocht voor Oudercommissie; BSO-ouder voor de 
commissie!  
De Peuteropvang en BSO heeft vanaf nu een eigen Oudercommissie! Deze 
commissie, is qua status vergelijkbaar met de Medezeggenschapsraad voor 
het onderwijs. Minimaal vier keer per jaar zal deze commissie bijeenkomen. 
Voor deze nieuw op te starten groep zoeken wij nog één of twee ouders die kinderen op de 
BSO hebben. Als u het leuk lijkt om mee te denken meldt u zich dan aan via 
oc.mensoalting@ckcdrenthe.nl! 
 

Let op teken: De afgelopen periode hebben wij weer een aantal meldingen 
gekregen van kinderen met teken en hebben wij ook op school al een paar 
verwijderd. Denkt u er aan om uw kind dagelijks te controleren op teken?   
 
Rapporten inleveren: Vrijdag 18 juni gaat het tweede rapport mee. Mocht u het rapport 
nog in huis hebben, wilt u deze dan weer meegeven aan uw kind(-eren). Alvast bedankt!  
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