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8 februari 2017

Uit de jaarkalender:
3 februari
8 februari
27 en 28
februari
15 maart
20-30 maart
13 april
Week 16
16 mei
17-18-19

Schoolkrant komt uit
1e dansles groep 4/5/6
10
minutengesprekken
Uurcultuur 4/5/6
Project Afrika
Paasviering
IEP toetsen groep 8
Schoolreisjes
Kamp

Afgelopen dinsdag heeft juf Gjiltsje afscheid
genomen van leerlingen, ouders en collega’s van
onze school. Het was een fijn en knus afscheid.

Voor vragen kunt u om kwart over twee
altijd even bij mij aankloppen.
Vriendelijke groet,
Michel Beerta

Speelmateriaal van Jumbo
De eerste spelmaterialen zijn binnen. De
kinderen draaien al volop rondjes op de
cirkelfietsjes. De onderbouw krijgt nog een
‘plasmacar’. En voor regenachtig weer wordt er
nog een set K’nex geleverd. Kortom veel nieuw
speelmateriaal!
Hartelijk dank voor het mee sparen

Meester Michel

Hallo allemaal,
Ik ben meester Michel en ik ben 30 jaar.
Op de maandag geef ik les aan
groep 1, 2 en 3 van de Reinboge.
Op de andere dagen werk ik op de scholen
in Oosterzee en Echtenerbrug.
Ik heb al eerder ervaring op gedaan met
kleuters en vind het super leuk.
In mijn vrije tijd ga ik graag motorrijden, een
hengel uitgooien of ben ik druk met mijn
zeeaquarium. Graag maak ik er op school een gezellig en leerzaam jaar van
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Whats app en sms
Misschien goed om het volgende even onder de
aandacht te brengen:
Alle medewerkers van de OT1 scholen werken
zonder een werktelefoon maar gebruiken een privé
telefoon. Dat betekent dat alle WhatsApp
berichten/smsjes dus op de privé telefoon binnen
komen. Ook ’s avonds en in het weekend…... Nou
vindt niemand het een probleem om in het geval
van calamiteiten bereikbaar te zijn maar niemand
wil dag en nacht met zijn/haar werk bezig zijn.
Overigens is dat ook verre van gezond. Je moet
afstand kunnen nemen van je werk in je vrije tijd.

de leerkracht van uw zoon/dochter altijd het eerste
aanspreekpunt. Daarna de locatiecoördinator van
de school, dan de intern begeleider vervolgens de
directeur en in het uiterste geval het bestuur van
Gearhing.

We willen daarom aan iedereen vragen om niet
meer te WhatsAppen/sms-en met leerkrachten.
Behalve dan in geval van nood. Dat geldt ook voor
bellen in de vrije tijd van leerkrachten naar de 06
nummers.
Het handigst kunt u een mail sturen naar het
mailadres van de leerkracht van Gearhing. Hij/zij
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Mails worden vlot gelezen en als het nodig is,
worden ze ook snel beantwoord. We proberen
mails binnen een week te beantwoorden. Heeft u
na een week geen bericht dan is er iets mis gegaan
en kunt u dan het beste de mail even opnieuw
sturen.
Het zou fijn zijn als u hier begrip voor heeft. Het is
geen onwil maar het gaat wel om het verminderen
van werkdruk.
Mocht u iets willen bespreken, een klacht hebben
of tevreden zijn en wilt u dat graag melden? Dan is
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2/3
Na alle feestelijkheden in december en een hele fijne kerstvakantie zijn we uitgerust begonnen aan een
nieuwe periode.
Helaas zonder juf Gjiltsje, maar wel op maandag met meester Michel. Het is natuurlijk wel heeeeeel leuk
om eens les te hebben van een meester! In deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
De kinderen van groep 3 kregen voor de kerstvakantie allemaal een leestasje mee naar huis en je kon heel
goed merken dat sommige kinderen elke dag even hadden gelezen. Zij konden zonder problemen beginnen
in hun nieuwe lees-en werkboekje van kern 6. In deze kern leren zij de laatste letters en leren deze
automatiseren. Ook het lezen van hele woorden kunnen zij dan vlot en goed lezen.
Met rekenen hebben zij o.a. leren klokkijken met de halve uren en kunnen zij heen –en terugtellen tot 20
met sprongen van 2,5 en 10.
In groep 1 en 2 zijn we gestart met het thema sneeuw en ijs. N.a.v dit thema werden er tekeningen
gemaakt, sneeuwpoppen geborduurd, lekkere warme stofjes geknipt en natuurlijk liedjes met dansjes erbij
geleerd.
Volgens meester Michel en mij zijn we dus helemaal klaar voor de citotoetsen van volgende week!
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Groep 4/5/6
Na de Kerstvakantie zijn we begonnen met de zilveren weken. Dit houdt in dat we net zoals in het begin van
het schooljaar met de gouden weken, werken aan groepsbinding.
De gymnastieklessen stonden in het teken van vertrouwen, samenwerken en je houden aan regels en
afspraken. Hiervan hebben er ook foto’s op de facebookpagina gestaan.
17 januari was juf Géanne haar laatste stagedag bij ons in de klas. Vanaf 7 februari zal ze in het lokaal van
groep 7/8 te vinden zijn. We zijn blij met de extra hulp die we van haar gekregen hebben en wensen haar
veel succes in de bovenbouw.

Wist u dat...

de kinderen met handvaardigheid aan het thema winter hebben gewerkt?
de kinderen in groep 5 en 6 veel geoefend hebben met het meten en het metriek stelsel?
de kinderen in groep 4 veel geoefend hebben met hele en halve uren op de klok?
alle groepen geoefend hebben met geld rekenen?
de hele klas vol spanning naar juf luistert, als juf voorleest uit het boek 'De gorgels' van Jochem Myjer?
groep 6 al hele mooie spreekbeurten kan geven?
de kinderen ook zelf bij juf aan kunnen geven in welk vak ze nog beter willen worden?
dat ze hier ook zelfstandig mee aan de slag kunnen op de tablets?
we 15 februari naar Uurcultuur !
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