Nieuwsbrief

O.b.s. Letterwies

Ik ben welkom!
In de week van 19 maart t/m 23 maart wordt weer de landelijke campagneweek van het
openbaar onderwijs gehouden. Het thema van deze campagneweek is wederom “ik ben
welkom!” Ook wij doen dit jaar weer mee. Onze open middag is maandag 19 maart. Deze
middag is voor een ieder die kennis wil maken met obs Letterwies. Toekomstige ouders
zijn deze middag welkom vanaf 13.00 uur. Zij kunnen een rondleiding door de school
krijgen. Tevens kunt u in alle groepen een kijkje komen nemen. Uiteraard is de school
altijd geopend voor (toekomstige) ouders. Heeft u vragen of wilt u een gesprek met de
directie, laat het ons dan weten. Wij maken dan graag een afspraak met u.
Zoals eerder met u gecommuniceerd heeft de gehele
stichting woensdag 21 maart een studiedag. Het thema
is “openbaar onderwijs met karakter” De collega’s van
SOOOG hebben met 4 andere schoolbesturen in Groningen deze gezamenlijke dag. Samen hebben we het over
het openbaar onderwijs en gaan we vooral kennis uitwisselen.

Kijkmiddag 19 maart
Aanstaande maandagmiddag hebben we een kijkmiddag. Deze start om 14.30 uur. Kinderen laten u dan zien wat ze de afgelopen periode hebben gedaan en geleerd. Op gebied van taal, rekenen, lezen etc.
Daarnaast doet Letterwies mee met het project “De Kunstweken”. We zijn 5 maart
begonnen en sluiten op 23 maart dit project af.
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Belangrijke data
maart:
5 - 23: Kunstweken
15:

Studiemiddag

19:

Open dag vanaf 13.00
uur. “Ik ben Welkom”

19:

Kijkmiddag vanaf
14.30 uur.

21:

Studiedag

27:

Schoolverpleegkundige van 10.00 tot
12.00 uur

30:

Paasfeest (Goede
vrijdag!!)

Gedurende deze weken staat er in elke groep een kunstenaar centraal. De kinderen
verdiepen zich in leven en werk van de betreffende kunstenaar en worden vervolgens
uitgedaagd een eigen creatie te maken. Kunstenaars hebben een bijzondere kijk op de
wereld. Daar valt veel van te leren.
Kinderkunst mag gezien worden, sterker nog; kinderkunst moet gezien worden. Dat is
de reden dat De Kunstweken voor ieder deelnemer een eigen museumsite maakt.
De werkstukken van de kinderen worden opgestuurd en komen Online in een echt
museumwinkel. Tevens kan (geheel vrijblijvend) het kunstwerk op allerlei leuke spulletjes worden besteld.
Daarom nodigen we u uit voor 19 maart om 14.30 uur om een kijkje te komen nemen in
de klassen.

Oud papier 14 april
B.Drenth
P.Oudekerk
B.Pit
H.Spelde
Oud papier 19 mei
G. Boven
Regeer
M. Ottens
Doddema

Groene school
Het begin van een ‘groenere’ school. Bijna lente. We hebben 3 moestuinbakken en een picknick bank gekregen van de OR.
Ze zijn 7 maart met hulp van de bovenbouw geplaatst. Binnenkort worden ze gevuld met tuingrond, komt er een haag
omheen en kunnen we aan de slag. De bedoeling is dat we met alle groepen hier gaan werken, zaaien en lekkere dingen
verbouwen en vooral oogsten.

Carnaval
Woensdag 21 februari vierden we carnaval in het hoge
noorden op obs Letterwies,
met de groepen 1,2,3 en 4.
Ze kwamen o.a. verkleed als
agent, piraat, prinses, cowboy. Eerst liepen ze allemaal
over de ‘catwalk’ , daarna
geknutseld en op het eind
van de ochtend dansen en
springen o.a. op het lied
“Hallo allemaal”. En natuurlijk nog in polonaise langs de
andere groepen. Het was
een geslaagde ochtend.

Krentenbaard
In een aantal groepen hebben we krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een oppervlakkige ontsteking van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de ontsteking op plaatsen
die opengekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De ontsteking zit meestal in het gezicht,
rond de neus of mond. Wanneer er meer plekken komen, lijkt het alsof je een baard van krenten hebt.
Pasgeboren baby’s en kinderen zijn gevoeliger voor krentenbaard dan volwassenen. Hun weerstand is
nog niet zo groot.
Je kunt de bacterie meedragen in je neus of keel zonder zelf ziek te zijn. De bacterie verspreidt zich
als je hoest of niest. Contact met vocht uit de blaasjes van iemand met krentenbaard is ook besmettelijk. De blaasjes blijven besmettelijk totdat ze zijn ingedroogd.
Hygiëne is belangrijk bij het voorkomen van krentenbaard. Was je handen regelmatig met zeep, zeker
na een hoest- of niesbui. Raak de blaasjes met vocht erin niet aan. Hoest of nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek na gebruik meteen weg.
Met de hierboven genoemde hygiënemaatregelen kan je kind gewoon naar school. Vertel het wel even
aan de leerkracht op school. Zij kunnen in overleg met GGD Groningen andere ouders informeren. Andere ouders kunnen dan letten op klachten van krentenbaard bij hun kind.

Belangrijke data april:
2:

2e Paasdag
(alle lln. Zijn vrij!)



Schriftelijk verkeersexamen groep 8

5:

Bijwonen basketbalwedstrijd groep 8

17/18 en 19: Cito eindtoets


ANWB Streetwise

25:

Schoolvoetbaltoernooi voor
groep 8

27 april t/m 4 mei: Meivakantie
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obsletterwies@sooog.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Dan kunt u contact opnemen met Herbert Scholten (tel:0596-5411115) of Otto Knottneerus (tel:06-20079723)
De opbrengst komt, net als het oud papier, ten goede aan school.

GGD ook via WhatsApp bereikbaar
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met de GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw kind
en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding en
gezondheid.
GGD Groningen 050-367 491

WhatsApp 06-10565212

Facebook: facebook.com/ggdgroningen

Website: www.ggd.groningen.nl

Studiedagen team


Donderdag 15 maart (middag vrij)



Woensdag 21 maart (hele dag vrij)



Maandag 9 juli (hele dag)

