Nieuwsbrief januari/februari 2018

Wij wensen iedereen een leerzaam, gezond en
gelukkig 2018!
Kleine terugblik…
Kerstviering
Op woensdag 20 december hebben alle kinderen
onder leiding van een aantal ouders prachtige
kerststukjes gemaakt. Er werd enthousiast gewerkt
en de resultaten mochten er zijn!

Op donderdag 21 december was er ‘s avonds een erg
sfeervolle kerstmarkt. Op deze kerstmarkt konden
spelletjes gedaan worden. Ook werden door alle
groepen optredens verzorgd.
Groep 1/2 speelde het kerstverhaal na, groep 3/4
zong een ontroerend mooi kerstliedje, groep 5/6
zong en danste tegelijk en groep 7/8 zong een medley
van moderne kerstsongs. Ook waren er
versnaperingen zoals snert en broodjes knakworst te
krijgen. We sloten af met een lied van alle kinderen
van De Bôge. Het was een zeer geslaagde
kerstviering!

Vooruitblik…
Ook in 2018 staat De Bôge weer voor goed,
eigentijds en aantrekkelijk onderwijs in een fijne
werksfeer.
Komend jaar willen wij een start maken met het
project wat wij “het talentenlokaal” noemen.
Plaatselijk Belang Hemrik en De Bôge werken samen
om dit project te realiseren. Momenteel zijn we bezig
fondsen te werven voor dit project.
(hieronder een citaat uit het plan)
“Als enige basisschool in het dorp Hemrik vinden wij
het belangrijk dat een breed scala van talenten tot
ontwikkeling komt die later weer tot nut kunnen zijn
voor een veelzijdig dorp als Hemrik.
We willen met dit plan een wisselwerking bevorderen
tussen de lokale bevolking en de leerlingen van De
Bôge. Zo kan bijvoorbeeld de timmerman van het
lokale bouwbedrijf de leerlingen het maken van
verbindingen uitleggen en met hen verwerken in een
werkstuk en kan bijvoorbeeld de lokale kok een kijkje
in de keuken geven en met kinderen lekkere
gerechten of kookboeken gaan maken.
We willen op deze manier ateliers gaan inrichten
waarin leerlingen activiteiten kunnen kiezen die ze
leuk vinden en waarbij hun eigen talenten optimaal
ingezet kunnen worden.
Ook kunnen deze activiteiten ingezet worden bij het
oefenen van vaardigheden van de reguliere vakken.
Hoe mooi is het om rekenen en meten concreet te
maken bij het timmeren van een werkstuk. Hoe mooi
is het ook voor kinderen om te ondervinden dat ze de
theoretische kennis die ze tijdens de lessen opdoen
kunnen gebruiken in de praktijk. Leren wordt hiermee
betekenisvol.”
Ook gaan we meedoen aan het leesbevorderingsproject DBOS (de bibliotheek op school) Met de
Bibliotheek op school slaan onderwijs,
bibliotheek en gemeente de handen ineen en
komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en
mediawijsheid op school én thuis. We willen
kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze
leren om beter en verstandiger om te gaan met
internet, sociale media en games. De bibliotheek
levert deskundige lees-/mediaconsulenten, met
inspirerende boeken en zo zorgen we voor een
goede (digitale) lees- en leeromgeving.
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De Bôge oplossingsgericht
Op de Bôge werken wij oplossingsgericht.
Oplossingsgericht werken is een werkwijze waarbij je
jezelf laat sturen vanuit de oplossing en niet vanuit
het probleem. Dat geldt niet alleen voor de
leerkracht, maar het is toepasbaar voor iedereen die
bij de school betrokken is. Een van de basisregels is:
als iets werkt, blijf het dan doen en doe er meer mee.
Het geven van com-plimenten neemt een belangrijke
plaats in bij oplossingsgericht werken. Door te
focussen op wat een kind al wel kan en dat
nadrukkelijk te waarderen groeit het zelfvertrouwen.
Als team hebben wij in december genoten van een
cursusmiddag
oplossingsgericht
werken om de
kennis weer op te
frissen en in praktijk
te brengen

Toneelvoorstelling voor groep 7/8
Op 22 februari gaat groep 7/8 naar een
toneelvoorstelling in De Wier in Ureterp.
De voorstelling heet Stormkracht. Stormkracht is een
theatrale vertelling. Bijna dagelijks komen er via de
media rampen op ons af. Soms komen ze dichterbij
dan we zouden willen. Stormkracht is een
voorstelling waarin de nacht van 31 januari 1953
(watersnoodramp) weer tot leven wordt gebracht.
Wat gebeurt er als je bij een ramp betrokken raakt?
Welke keuzes maak je dan? Kies je voor je zelf of is er
meer waar het om draait….

Schoolkorfbaltoernooi in Jubbega
Ook dit jaar doen we met school weer mee aan het
altijd gezellige zaalkorfbaltoernooi in Jubbega. De
organisatie hiervan neemt de Oudervereniging voor
haar rekening. Voor de groepen 3/4 en 5/6 vindt dit
plaats op woensdagmiddag 7 februari en voor groep
7/8 op woensdagmiddag 21 februari.
Korfbalvereniging WWMD is bereid om van te voren
een paar korfballessen te verzorgen zodat de
kinderen alvast een beetje kunnen oefenen.

Februari
5 februari MR vergadering
7 februari OV vergadering
7 februari zaalschoolkorfbal Jubbega gr. 3/4, 5/6
21 februari zaalschoolkorfbal Jubbega gr. 7/8
19 t/m 22 februari rapportgesprekken
22 februari voorstelling groep 7/8
24 febr t/m 4 mrt voorjaarsvakantie

Rapportgesprekken
In de week van 19 t/m 22 februari (week 8) houden
wij onze rapportgesprekken voor de ouders van alle
leerlingen. Deze gesprekken zijn in principe zonder de
kinderen. Behalve wanneer er anders met de
leerkracht is afgesproken
De link om in te schrijven voor de gesprekken zullen
de ouders begin februari per mail ontvangen.

Alvast voor maart
7 maart studiedag team alle kinderen hebben vrij
6+8 maart inloopochtenden (nader bericht volgt)
14 maart voorstelling groep 1 t/m 4
21 maart opendag alle scholen Comprix (alleen
voor toekomstige ouders)
21 maart OV vergadering
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