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Kind op maandag
DE DAG VAN JE LEVEN
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om met Jezus mee
te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als
op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.

Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was
€ 21,75. Hartelijk dank hiervoor.

Jarigen
Deze week Hebben
we 3 jarigen op school.
Op 20 januari wordt Lisa Vermaning
10 jaar. Op 21 januari is Femke de
Jong jarig. Zij wordt 5 jaar. En op donderdag 24 januari wordt Fedde 8 jaar.
Gefeliciteerd!!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter a van ambulance De
spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we
zeggen àh (zoals is bal) en geen aaa)

Vanuit de MR
In weekbrief 15 stond het bericht over de SGR/MR-verkiezing. Nienke Drenth is aftredend
en niet herkiesbaar als SGR-lid. Andre Douwe de Vries legt de functie van voorzitter van de
SGR/MR neer. Ieuwe Jan de Vries heeft aangegeven zich niet alleen verkiesbaar te stellen in
de plaats van Nienke, maar ook de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dat betekent dat Ieuwe Jan is gekozen voor een
periode van 3 jaar. Dit zal op de ledenvergadering van donderdag 24 januari worden vastgesteld.

Met een vriendelijke groet,
Namens de SGR/MR, Cornelis Smit, secretaris

Plusklas op Ameland
De directies van de basisscholen op Ameland hebben het initiatief genomen om te starten met
een Plusklas voor (hoog-en meer) begaafde en pientere leerlingen vanaf groep 5. Deze Plusklas
willen wij z.s.m. (het liefst na de voorjaarsvakantie) opstarten. De Plusklas zal plaats vinden op de
woensdag voor de periode van een jaar en wordt gesitueerd in OBS. de Schakel te Hollum. De
Plusklas is toegankelijk voor de geïndiceerde leerlingen van alle basisscholen van Ameland. Het is
dus een boven- bestuurlijk project. De gemeente Ameland ondersteunt dit initiatief en het College van B. en W. heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor een jaar, zodat het project daadwerkelijk kan plaats vinden. Op dit moment kunnen collega’s van de basisscholen solliciteren op de
functie van leerkracht voor deze Plusklas. De selectieprocedure wordt voor ons gedaan door dhr.
J. Kuipers. Hij is werkzaam als senior adviseur bij Cedin en is o.a. een specialist op het initiëren en
organiseren van inspirerend onderwijs aan (meer- en hoog-) begaafde leerlingen. Wij hebben dit
bewust niet zelf ter hand genomen, om zodoende een onafhankelijke procedure te kunnen realiseren. Dhr. J Kuipers zal na de selectie- en sollicitatiegesprekken een advies uitbrengen aan de
directies van de basisscholen.

Tot 30 januari…..

Kalender januari /februari2019
Toetsweken alle groepen

Donderdag 24 januari

Ledenvergadering. Om 20.00 uur in school.

Maandag 28 januari

Uur-cultuur voor groep 7 en 8

Vrijdag 8 februari

Rapport 1 mee

12 en 13 februari

rapportgesprekken

18 t/m 22 februari

Voorjaarsvakantie

28 februari

ANWB Streetwise voor alle groepen

