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Belangrijke data:

23-12-2019 t/m 3-1-2020
Kerstvakantie
Week 5 & 6 vanaf 27-1-2020
Start Cito-toetsen LVS

Staking donderdag 30 en
vrijdag 31 januari

7-02-2020
Studiedag (alle leerlingen vrij)
10-02-2020
Rapporten
14-012-2020
Podiumvoorstelling groep 3/4
17-02-2020 – 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

Paula
Alweer een aantal jaren werk ik met veel plezier op De Slinge in
groep 7 en 8. In een ver verleden ooit begonnen als
kleuterleidster en daarna binnen Stichting Op Kop bij
verschillende scholen voor alle groepen gestaan. In 2012 heb ik
mijn vaste baan opgezegd om in de wintermaanden vrij te
kunnen zijn om, samen met mijn man, naar Peru te gaan. Daar
woonde toen onze oudste zoon met zijn Peruaanse vrouw en
hun 3 kinderen, een meisje (nu 11) en twee jongens, een
tweeling (nu 7). Zij woonden in Iquitos, in het noorden van Peru,
in het regenwoud. Ondanks de hitte en de hoge
luchtvochtigheid was het geen straf om daar de wintermaanden
door te brengen. Het is wel een hele andere wereld, veel
armoede en slechte leefomstandigheden. 80% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens en veel kinderen gaan niet naar
school omdat ze bij hun geboorte niet zijn ingeschreven en dus
eigenlijk niet bestaan. Het onderwijs is van een zeer laag niveau
en wij zijn dan ook erg blij dat onze zoon vorig jaar besloten
heeft om met zijn gezin naar Nederland te verhuizen. Eerst bij
ons in huis en nu in het midden van het land. Dat was natuurlijk
behoorlijk wennen, ook omdat ze alleen maar Spaans spreken,
maar inmiddels zijn ze aardig gewend en is het leuk om ze te
horen vertellen over het Sinterklaasfeest, half in het Spaans en
half in het Nederlands. We hebben nóg een kleindochter, 3 jaar,
van onze andere zoon. Zij wonen in het zuiden van het land, dus
ook niet naast de deur. Maar toch een stuk dichterbij dan Peru
;-).
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken en alle
kinderen van de school en hun familie een hele gezellige
kersttijd te wensen en veel geluk in het nieuwe jaar!

Fijne feestdagen!
Het eerste deel van het schooljaar hebben we alweer
achter de rug. We zijn gestart met een nieuwe directeur en
dat is ons tot nu toe heel goed bevallen. Datzelfde geldt
overigens voor meester Peter ! Er zijn
kennismakingsgesprekken geweest en die waren positief.
We hebben ook een aantal technieklessen gehad en met
hulp van verschillende mensen hebben de kinderen
interessante lessen gevolgd.
Dit jaar zijn we ook begonnen met voorstellingen op het
podium. De kinderen vonden het heel spannend om voor
hun ouders op te treden. Het was heel fijn dat er zoveel
ouders zijn komen kijken.
Het schoolontbijt is dit jaar anders verlopen en we hebben
veel mensen in Oldemarkt blij kunnen maken met de
producten die over waren.
Ook deze week hebben we in het kader van burgerschap
een mooie kerstgedachte uit kunnen dragen naar de
ouderen in Oldemarkt. Dit kunt u in het volgende stukje
lezen.
Nu hebben we lekker vakantie en we hopen dat iedereen
kan genieten van de feestdagen.

Vrolijk Kerst voor iedereen
Obs de Slinge is vanochtend begonnen met de kerststukjes
maken, omdat het kerst is. Iedereen nam spulletjes mee
van huis om de kerststukjes te versieren. Groep 7/8 heeft 2
of meer kerststukjes gemaakt. Rond de 25 kerststukjes zijn
rondgebracht naan de mensen die het moeilijk hebben of
naar mensen die eenzaam zijn. We hadden nog wat stukjes
over en die hebben we gewoon rondgebracht. Ook hebben

we in groep 7/8 kerstkaartjes gemaakt voor de bewoners
van de Landerijen en die hebben we ook rondgebracht.
Daardoor kregen veel mensen tranen in hun ogen. Ook
vroegen mensen of ze ervoor moesten betalen, maar dat
hoefde natuurlijk niet, want dit is allemaal uit onze school
om iedereen blij te maken en gelukkig het nieuwejaar in te
gaan.
Hoe hebben wij het ervaren?
Wij waren zelf ook wel emotioneel, want ze waren zo blij
en sommigen hadden ook tranen. We vonden het een fijne
ervaring en heel leuk om te horen dat ze het leuk vonden.
De mensen vonden het zo mooi dat ze wilden betalen,
maar dat hoefde natuurlijk niet. Toch wilden ze wat geven
dus gaven ze ons snoepjes of chocolatjes. Wij hopen dat
iedereen fijne feestdagen heeft en een gelukkig nieuwjaar.
De leerlingenraad: Ivonne, Caitlin, Tom, Fynn, Isa en Lotte
Studiedag

Vrijdag 6 december hebben we als team een studiedag
gehad. Deze dag stond in het teken van een nieuwe
methode voor de sociale emotionele ontwikkeling. Er is
iemand geweest die de methode Fides aan ons heeft
gepresenteerd. In januari krijgen we een presentatie over
de methodiek van Kanjertraining. Mogelijk bekijken we ook
nog een derde methode, voorwaarde is wel dat de
methodiek gedrag visueel maakt in de klas. Uit de bekeken
methodieken gaan we een keuze maken om op onze school
te gaan gebruiken.

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Zoals u weet zijn er 30 en 31 januari 2020 opnieuw
stakingen afgekondigd in het basisonderwijs (en voortgezet
onderwijs). Ditmaal gaat het om 2 dagen. Na de
kerstvakantie zal intern worden bekeken welke collega’s
gebruik gaan maken van dit individuele stakingsrecht. Hier
wordt u zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Als
meer dan de helft van het team zijn of haar
werkzaamheden deze 2 dagen neer zal leggen, zal de
school gesloten zijn. Het kan ook zo zijn dat er een aantal
klassen vrij zijn, omdat de groepsleerkracht zal staken. Dit
was de vorige keer bij ons op school het geval. In de week
na de kerstvakantie ontvangt u hiervan verdere
berichtgeving.
Even uw aandacht voor het volgende:

