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December 2016 ligt al weer even achter ons,
maar we kijken daar met veel plezier op terug.
Het bezoek van de Sint was vooral voor de
onderbouw heel spannend.
De kinderen hebben allerlei dansjes, toneelstukjes en stunts aan de Sint laten zien. En
natuurlijk wist Sint ook het één en ander uit het

Deze kerststukjes hebben we met de hele
school aan het eind van de ochtend aangeboden aan de bewoners. Natuurlijk hebben we
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januari:
Week 3-5: afname Cito
toetsen

Grote Boek over de kinderen te melden! Maar
ook voor de bovenbouw was er spanning van
de surprises en gedichten die voor elkaar gemaakt waren.
Kerstfeest op Letterwies was ook dit jaar weer
erg gezellig. Donderdagochtend hebben we
met alle groepen kerststukjes gemaakt. Juf
Marjan had wel voor heel veel ‘snoei-groen’
gezorgd. De gang lag vol! Ook voor ‘t Hamrik
hebben de kinderen nog mooie kerststukjes
gemaakt. .

daar nog kerstliedjes bij gezongen. ’s Avonds
was er voor alle kinderen het Kerstdiner in de
eigen groep, waar alle ouders een overheerlijke bijdrage aan geleverd hebben. Het was
een mooi verzorgd
buffet met heerlijke
warme en koude hapjes. De kinderen vonden het prachtig om
langs het uitgebreide
buffet in de hal te mogen lopen om zelf hun
bordje te vullen. Er was zoveel keuze aan
heerlijke gerechtjes dat het soms moeilijk kiezen was. Maar wat hebben ze gesmuld! En de
juffen ook! Op het plein hebben we na afloop
van het kerstdiner nog kerstliedjes gezongen
voor de ouders en andere aanwezigen. Van
de glühwein en chocomelk bleven we lekker
warm! Het was een heel fijn samenzijn!
We bedanken alle ouders die meegeholpen
hebben met het organiseren van deze gezellige dag en voor het bereiden van de heerlijke
gerechtjes!

13

: Gastles gr. 7/8
Vredesonderwijs

19

: mee-loopdag gr. 8
Dollard College
Woldendorp

Oud papier 28 januari
P. Oudekerk
Fr. Bosma
J. Drenth
J. Oosterveld

Oud papier 25 februari
M. v.v. Linde
B. Drenth
S. Dijksterhuis

?

Rapportgesprekken en aanmelding VO
In januari worden de Cito toetsen voor tech-

donderdag 16 februari het rapport mee

nisch lezen, begrijpend lezen, spelling en reke-

naar huis.

nen weer afgenomen. Deze toetsen geven ons

De kinderen van groep 8 krijgen in fe-

informatie over het niveau en de groei van de
leerlingen. Dit geeft een breder beeld dan de
toetsen die bij een methode horen.
In de week van 13 februari worden de ouders
uitgenodigd voor een rapportgesprek. Na afloop van alle gesprekken krijgen de kinderen op

bruari hun definitieve schooladvies voor
het Voortgezet Onderwijs. De uitnodiging hiervoor volgt nog.
Voor 1 maart 2017 moeten leerlingen
van groep 8 aangemeld zijn bij het VO.

Nationale voorleesdagen 2017
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor

en op 10 februari volgt een bezoek aan de bibliotheek in Midwolda. Nade-

het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in

re informatie ontvangt u van de leerkracht. Verder zijn er in de biblio-

bed of overdag samen een prentenboek be-

theek extra activiteiten. Raapleegt u hiervoor de website van de biblio-

kijkt; er worden herinneringen voor het leven

theek.

gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een posi-

Het prentenboek “De kleine Walvis” is door biblio-

tief effect op de taalontwikkeling, woordenschat, spelling en tekstbegrip. De Nationale
Voorleesdagen 2017 zijn van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari. Tijdens deze
dagen staat het voorlezen aan jonge kinderen
tot zes jaar centraal. Op 3 februari komt iemand van de bibliotheek in groep 1/2 voorlezen

theken verkozen tot het prentenboek van het jaar
2017.

Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein
vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij
een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van
een bijzondere vriendschap…

Gastles gr. 7/8 Vredesonderwijs
“Vredesonderwijs is meer dan het jaarlijks in herinnering brengen van een periode die bekend staat als Tweede Wereldoorlog en deze laten herleven”, zegt Bert van Vondel (gastdocent bij Stichting Vredesonderwijs Nederland). Hij verzorgde
13 januari een indrukwekkende en leerzame ochtend voor de leerlingen van groep 7/8. Hij zette de leerlingen aan het denken. Niet klakkeloos alles geloven wat je hoort en ziet van anderen en de media, maar kritisch denken en checken of het
klopt! Hij vertelde op indringende wijze hoe oorlogen ontstaan. Hoe bijzonder dat kinderen vooraf zeggen zich niet te laten beïnvloeden door de media en niet „na-te-volgen‟ en dan aan het eind van de morgen toch de keuze te maken om mee te
marcheren. Vele leerlingen stortten zich tóch op de wapens, messen en helmen die Bert meegebracht had…….. De kern van
zijn verhalende betoog is en blijft onveranderd: zelf (na)denken en checken of iets klopt, in plaats van ‘na-volgen’.

Informatieverstrekking bij calamiteiten
Vorig jaar januari hebben we te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Bij code rood zal de school altijd gesloten worden/blijven. Bij code oranje wordt SOOOG-breed het besluit genomen of de lessen doorgaan ja of nee. U wordt
hiervan op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat u aan ons doorgegeven hebt.

U kunt ook de website van school — onder het kopje ‘NIEUWS ALGEMEEN’— in de gaten houden!
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De nieuwsbrief van obs Letterwies vers
chijnt op de volgende
data voor het schooljaar 2016-2017:
2 september

20 januari

30 september

12 mei

3 maart

4 november

16 juni

7 april

14 juli

2 december

web!
Bezoek ons op het
nl
www.obsletterwies.

Wij proberen de nieuwsbrief zo zorg
vuldig mogelijk samen te
stellen en voor u als lezer aantrekkelijk
te maken….
Heeft u een artikel voor de nieuwsbr
ief of een onderwerp
waarover u graag iets in de nieuwsbr
ief wilt lezen, dan kunt u
daarover contact opnemen met Carla
Jansen.

O.b.s. Letterwies
Bezoekadres: Meidoornstraat 20, 9944 AR Nieuwolda
Postadres:

Postbus 32, 9670 AA Winschoten

Telefoon:

0596 541265

E-mail:

obsletterwies@sooog.nl

Kinderpostzegelactie
Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zodat ze meer kans hebben op een betere toekomst. De
kinderen van groep 7 en 8 hebben zich geweldig ingezet voor de verkoop van de kinderpostzegels. Dit jaar heeft onze school voor ruim € 3.000,- opgehaald. Een mooi bedrag VOOR

kinderen DOOR kinderen ! Top gedaan!

Jumbo-sparen voor school
Wij zijn iedereen erg dankbaar die voor onze school gespaard heeft bij de Jumbo. We hebben een cheque ter waarde
van € 637,- ontvangen, om te besteden aan materialen voor school. We hebben inmiddels diverse materialen besteld en
hopen eerdaags de bestelde artikelen te mogen ontvangen. We hebben o.a. K‟nex bruggenbouwen, Reuze Hamertje Tik,
Reuze toren, Crazy Forts, Reuze-vier-op-een rij, een buiten speelpakket en basketballen besteld.

Geplande studie-(mid)dagen
Donderdag 9 februari 2017 (middag)

Donderdag 15 juni 2017 (middag)

Maandag 6 maart 2017 (middag)

Woensdag 12 juli (hele dag)

Dinsdag 7 maart 2017 (middag)

