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‘t ZIGTNIEUWS
Personeel
Deze week is meester Simon voor het laatst als ondersteunend leerkracht. Na een lange carrière in het onderwijs heeft hij binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Wij zijn erg blij met zijn ondersteuning en willen
hem hartelijk bedanken daarvoor!
Gelukkig komt hij na de kerst weer terug voor het project van de 3D-printer. Elke dinsdagmiddag werkt hij,
samen met opa Kees, met de leerlingen van groep 7/8
aan het in elkaar zetten van een 3D-printer. Wij zijn blij
met zijn hulp!
Met ingang van 14 februari gaat juf Linda met zwangerschapsverlof. Wij zijn blij dat we een goede vervangster
voor haar hebben gevonden met juf Pascalla. Na de
kerstvakantie komt juf Pascalla kennismaken met de
kinderen, zodat de overdracht goed verloopt. De oudergesprekken met de schooladviezen in januari worden
nog door juf Linda en juf Nienke gedaan.
LOT
Er worden nog steeds ouders gezocht ter ondersteuning
van het LOT-team.
Wij zijn blij te kunnen melden dat we op dit moment
luisvrij zijn! Het voorbereiden op het kerstdiner door
mooie kapsels te maken kan dus doorgaan. Het was nog
de vraag of dit verstandig zou zijn met hoofdluis, maar
gelukkig is dat probleem opgelost.
CITO TOETSEN
Na de kerstvakantie begint de toetsperiode voor de middentoetsen van CITO weer. Na de toetsen en het verwerken daarvan beginnen de oudergesprekken om de
uitkomsten met u te bespreken. Voor groep 8 betekent
dit dat dan het schooladvies op basis van de toetsen in
groep 6, 7 en 8 gegeven wordt. Het definitieve advies
volgt na de centrale eindtoets in april, dan kunnen we
het nog naar boven bijstellen als deze toets een goede
score oplevert.
Gelden vanuit Marenland
Vanuit het strategisch beleidsplan van de Stichting
Marenland worden elk jaar gelden beschikbaar gesteld
waarbij elke school een verzoek in mag dienen voor extra geld. Nu is ons verzoek voor een extra bijdrage voor
de aanschaf van meer I-pads toegekend. Dit betekent
dat we voor € 8000 extra I-pads kunnen aanschaffen in
2018, naast het budget dat we zelf al in de begroting
hebben staan. Omdat het onderwijs steeds verder digitaliseert en er ook veel software beschikbaar komt (
voor school en thuis) kunnen we het onderwijsaanbod

beter op maat maken. Hier zijn we uiteraard erg blij
mee!
Eurocup voetbal
Op woensdag 10 januari doet onze school( met 2 teams)
mee met de Eurocup. Vorig jaar hebben we ook mee
gedaan en zijn we kampioen geworden. Het zou toch
fantastisch zijn om 2018 weer te beginnen met kampioenen. U bent van harte welkom om onze school aan te
moedigen. Het evenement vindt plaats in de Wijnne Barends loods aan de Handelskade 5 te Delfzijl.
Verkeer
Sneeuw is geweldig! Hopelijk gaat het ook deze winter
weer lekker sneeuwen. Maar kou zorgt ook voor gladde
wegen. En dat is lastig, want veel kinderen gaan op de
fiets naar school. Hoe kunt u als ouder ervoor zorgen
dat je kind veilig naar school kan fietsen in de winter?
En hoe maak je een fiets winterklaar? Met de tips in het
winterboekje gaat uw kind veel veiliger naar school.
Ouders en kinderen winterboekje_VVN_Kind_en_Verkeer.pdf

Oud papierdata
Inmiddels zijn de data voor het oud papier weer bekend:
18 januari 2018 / 8 maart 2018 / 19 april 2018 /
31 mei 2018 / 12 juli 2018 / 6 september 2018 / 18 oktober 2018 / 13 december 2018
Mocht u een keer willen helpen met het ophalen van het
oud papier dan kunt u contact opnemen met Wim Harkema of Corina Oenema.
Rekening schoolfonds

Deze week hebt u de rekening van de ouderbijdrage
ontvangen. Helaas staat daar nog het oude bedrag van
vorig jaar op. Het bedrag voor groep 1 t/m 6 moet
€ 62,50 zijn. Onze excuses voor de verwarring.
Er is 1 rekening zonder naam blijven liggen, dus als u
geen rekening gekregen hebt, hij ligt op school.
Agenda:
20 december Kerstmusical groep 1/2
21 december Kerstdiner
22 december Kerstversiering opruimen
25 dec t/m 5 januari 2018
Kerstvakantie
10 januari
Luizencontrole
7 februari
Studiedag met de drie scholen
26 febr t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

