Nieuwsbrief
Kerstvakantie en week 2
23 december 2018 t/m
12 januari 2019

Kerst
De kinderen zongen als slotlied op de kerstmarkt dit lied voor de aanwezigen:
Het was een mooi jaar
’t was leuk met elkaar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

Het ging wel wat zwaar
Maar het is echt waar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

We zijn bijna klaar
Het is voor mekaar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

De kersttijd is voor veel mensen een mooie periode, een tijd vol sfeer, gezelligheid en samenzijn. Het
is ook een tijd waarin we terugkijken op de periode die achter ons ligt en vooruit kijken naar wat
komen gaat. Vaak zijn dit mooie of fijne dingen, maar ook de moeilijke, vervelende en verdrietige
dingen hebben hierin een plaats. De dingen die goed gaan wensen we natuurlijk voort te zetten.
Voor de dingen die minder goed gaan verzinnen we een goed voornemen. Dat geldt voor ieder
persoonlijk en natuurlijk ook voor ons als school!
Rest mij iedereen fijne feestdagen te wensen, een prettige vakantie en een goed 2019!

Belangrijke data








Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.
Maandag 7 januari: 8.25 uur, nieuwjaarsontmoeting.
Maandag 7 januari: inloopspreekuur GGD Margreet Wolthuis.
Maandag 7 januari: luizencontrole.
Donderdag 24 januari: uitloopmoment, 14.15 uur.
Vrijdag 25 januari: OC-vergadering, 13.15 uur.
Donderdag 31 januari: opening De Vreedzame School blok 4.

Schoolse zaken
Kerstmarkt
Wat hadden we een gezellige kerstmarkt woensdag avond! De opbrengst voor Save the Children is €
638,35! Wat een mooi bedrag!
We vonden het heel fijn dat er zoveel belangstelling was voor de kerstmarkt. Ouders, grootouders,
dorpsbewoners en andere belangstellenden. Het was overweldigend!
Er is veel werk verzet om deze kerstmarkt zo sfeervol te organiseren, door de leerlingenraad en alle
andere kinderen van school, ouders en leerkrachten. Ontzettend bedankt voor jullie inzet!
Nieuwjaarontmoeting
Maandagmorgen 7 januari willen we om 8.25 uur met alle kinderen, ouders en leerkrachten toosten
op het nieuwe jaar. Bij mooi weer doen we dit buiten bij het podium, bij minder mooi weer in de
ontmoetingsruimte. De kinderen mogen die morgen gewoon vanaf 8.15 uur op school komen, de tas
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naar binnen brengen en dan zorgen we ervoor dat we om 8.25 uur samen met de ouders buiten zijn
om te kunnen ‘knallen en toosten’ op het nieuwe jaar!
Zilveren weken
De weken na de kerstvakantie zijn de zogenoemde ‘Zilveren weken’. De eerste weken van een
schooljaar noemen we ook wel de ‘Gouden weken’. In deze weken staan groepsvorming, regels,
afspraken en routines in de groepen centraal. In de ‘Zilveren weken’, na de kerstvakantie, doen we
dit nog eens over. Sommige afspraken zijn weer een beetje weggezakt, de kinderen zijn weer wat
ouder geworden en er zijn andere dingen belangrijk in de groep. Een goede sfeer in de groep vinden
we belangrijk, daarom gaan we er in januari weer fris mee aan de slag.
Afscheid en welkom
We nemen afscheid van Teun uit groep 2. Na de kerstvakantie gaat hij naar school op de Huifkar in
Ten Boer. Tot ziens Teun en veel plezier op je nieuwe school!
We heten Lieke van harte welkom bij ons op school. Zij komt na de kerstvakantie bij ons in groep 5.
We hopen dat je het gauw naar je zin hebt op De Wieken!
Trefwoord
Na de kerstvakantie in week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari) is het thema in de Trefwoordlessen “Leren”.
Het gaat over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld. We lezen de volgende bijbelverhalen: Johannes de Doper (Lucas
3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).

Uit de groepen
Torenklas
De kinderen van groep 7 doen in januari een presentatie van hun architectenopdracht. Veel succes
bij het voorbereiden!
Groep 1/2
Het thema “kerst” stond centraal in onze groep de laatste weken. We hebben heel veel gezongen,
veel verhalen gehoord, goed gewerkt en gespeeld hierover.
Na de vakantie gaan we aan de slag met een winters thema. Ook zullen in januari de cito toetsen
weer op de planning staan. Daarmee gaan we pas later in januari van start.

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Kindermiddag Dorpshuis ’t Holt Ten Post
Het dorpshuis organiseert in de kerstvakantie een middag voor de kinderen. De datum is vrijdag
middag 28 december van 14.00 tot 17.00. Deze middag is er film kijken, kleuren, spelen in de
gymzaal of … Kosten zijn 2 euro per kind. Hiervoor krijgen ze wat te drinken en wat lekkers natuurlijk!
De Deel wordt Wij Ten Boer
Per 1 januari 2019 houdt de gemeente Ten Boer op te bestaan. De gemeente gaat, samen met de
gemeente Groningen en Haren op in de nieuwe gemeente Groningen. Wat betekent dit voor de
dienstverlening vanuit ons sociaal loket De Deel? De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de
naam wijzigt. Vanaf 1 januari heten wij ‘WIJ Ten Boer’. Dezelfde naam die de sociale teams in
Groningen hebben, maar wel met de toevoeging ‘Ten Boer’. Meer informatie in bijgevoegde flyer.
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TEN BOER

Team WIJ Ten Boer

De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de naam wijzigt.

De Deel wordt Wij Ten Boer
Per 1 januari 2019 houdt de gemeente Ten Boer op te bestaan. De gemeente gaat,
samen met de gemeente Groningen en Haren op in de nieuwe gemeente Groningen.
Wat betekent dit voor de dienstverlening vanuit ons sociaal loket De Deel?
De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de naam wijzigt. Vanaf 1 januari heten wij
‘WIJ Ten Boer’. Dezelfde naam die de sociale teams in Groningen hebben, maar wel met
de toevoeging ‘Ten Boer’. U kunt voor alle zaken, waarover u nu contact heeft met
De Deel, vanaf 1 januari terecht bij WIJ Ten Boer. Heeft u een vast aanspreekpunt?
Dezelfde dorpscoaches blijven na 1 januari werken vanuit de boerderij aan de Hendrik
Westerstraat 24 in Ten Boer. Ook het consultatiebureau blijft. U kunt hier terecht op
afspraak, of op het inloopspreekuur: dinsdag van 13.00 - 13.30 uur.

Contact:

De openingstijden blijven (voorlopig) ook gelijk:
• maandagmiddag 13.30-16.30 uur
• woensdagochtend 9.00-12.00 uur
• vrijdagochtend 9.00-12.00 uur
Telefonisch blijven we bereikbaar via (050) 302 8846.
Ons nieuwe mailadres wordt wijtenboer@wij.groningen.nl
Website: www.wij.groningen.nl/tenboer

