Jarigen
10 maart
16 maart
20 maart
20 maart

Desley Knap
Myron Buursma
Indy Dijkstra
Björn Meijerhof

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24
Nieuwe leerling
We mogen vanaf 15 maart een nieuwe leerling welkom heten en
dat is Myron Buursma. Zij is een zusje van Lizet uit groep 3. We
heten je van harte welkom en we gaan er alles aan doen zodat je
een fijne en leerzame tijd mag hebben op onze school.
Lief en leed
Op dit moment komt juf Alie zo nu en dan op school om even bij te
praten. Haar leerstagetraject heeft een vervolg gekregen op het
bedrijf waar ze al zat. Ze werkt op dit bedrijf in Hoogkerk als
facilitair medewerker. Ze heeft het er erg naar haar zin en het gaat
ook prima. Ze zit wat uren betreft in haar volledige re-integratie en
ze werkt er nu naar toe dat dit helemaal zelfstandig kan. Goed
bericht dus.
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week 11
en/of 11 gaan over ‘Kiezen’. De keuzes van een kind maken deel
uit van een belangrijk leerproces: bewuste keuzes leren maken.
Kinderen die weinig ruimte krijgen om zelf te kiezen komen in de
problemen wanneer zij groter worden en voor steeds nieuwe
keuzes komen te staan. Zij hebben nooit geleerd zélf te beslissen.
Er zal in de les(sen) aandacht worden besteed aan:
Eerst denken dan doen; welke keuze heb ik en de gevolgen.
Eigen verantwoordelijkheid; weten dat er meer is om te kiezen.
Zelfbeheersing; tijd nemen om te bedenken wat de beste keuze is.
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Agenda
dinsdag 21 maart
tennis-clinic tijdens gymles. Gr 3 t/m 8
donderdag 23 maart presentatie IMV gr 5/6 in de Wier
maandag 27 maart Schoolcommissievergadering
woensdag 29 maart informatieve ouderavond
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Inschrijven van nieuwe leerlingen
Mocht u ouders/verzorgers kennen die al weten dat ze hun kind bij
ons op school willen aanmelden dan hoor ik dat graag. Ik stuur ze
dan een inschrijfformulier zodat wij goed zicht krijgen op de
toekomstige groepsgrootte. Een afspraak maken voor
kennismaking kunnen we dan een paar maanden voordat het
betreffende kind vier jaar wordt plannen. Graag melden via
algemeen@votumnostrum.nl
Alvast bedankt!
Informatieve ouderavond
Zoals ook op onze jaarplanning staat vermeld van onze website
staat er een informatieve ouderavond gepland op woensdag 29
maart. Start is om 19:30 u. Uitnodiging volgt later.
Presentatie IMV groep 5/6
De kinderen van groep 5 en 6 zullen een presentatie verzorgen in
de Wier te Ureterp. De kinderen laten dan zien wat ze tijdens de
IMV-lessen zoal hebben geoefend. Dit optreden zal zijn op
donderdag 23 maart om 13:00 u. De kinderen worden een half uur
eerder verwacht. De presentatie duurt 40 minuten en na afloop
laten de leerlingen de instrumenten achter voor een
onderhoudsbeurt. Uw kind krijgt een flyer mee waarop alle
muzikale partners uit Opsterland staan vermeld. Zij kunnen u
helpen indien uw zoon of dochter verder wil met muziek.
We hopen op een plezierige en sfeervolle presentatie. U komt
tocht ook?
Taal en w.o. methode
Op dit moment zijn we bezig met de vervanging van een nieuwe
wereld oriëntatie methode en taal/spelling methode. Uiteraard
dient de methode een middel te zijn die zo goed mogelijk past bij
de onderwijsmanier zoals wij dit op Votum Nostrum voor ogen
hebben. Daarom klopt het ook dat dit samenloopt met het duidelijk
krijgen van onze onderwijskundige visie.
Tosti-dag
dinsdag 14 maart
dinsdag 21 maart
dinsdag 28 maart

gr 5/6
gr 7/8
gr 1/2

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 maart
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Onderwijskundige visie
Op dit moment zijn we als team in overleg over hoe we kijken naar
de ontwikkeling binnen ons onderwijskundige concept. Uiteraard
gaat het er dan vooral om hoe we zelf kijken naar de ontwikkeling
van kinderen in het algemeen en hoe we dit vorm (willen gaan)
geven. Hierbij komen veel aspecten kijken. We zien dat de laatste
jaren verschuivingen plaatsvinden van wat er gevraagd wordt van
de mens in de maatschappij en/of de cultuur waarin we leven. Een
interessant thema, zeker als je bemerkt dat er juist deze laatste
jaren een relatief grote verandering heeft plaatsgevonden. Zo was
voorheen ‘kennis’ nog een item, nu is het meer gericht op hoe met
deze kennis om te gaan en waar haal ik deze vandaan.
Interessante materie waar we binnenkort zeer zeker op terug
zullen komen.

