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Belangrijke data:

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
14-02-2020
Podiumvoorstelling groep 3/4
17-02-2020 – 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

Een nieuwe start
De afgelopen jaren is voor mij een rollercoaster geweest.
Het jaar 2017 was geen makkelijk jaar en ik heb toen
afscheid genomen van mijn lieve man Bert. Na een periode
van diepe rouw ben ik er weer bovenop gekrabbeld en heb
het leven weer positief opgepakt. Dat was niet altijd even
makkelijk maar gelukkig heb ik lieve familie, vrienden en
geweldige collega's.
Het jaar 2018 was een jaar waarin veel gebeurde en
waarbij ik vooral voor mezelf belangrijke keuzes heb
gemaakt. Ook mijn kinderen hadden mijn aandacht nodig;
ik heb er 3. Minke van 28 heeft haar studie Nederlands en
Cultuur afgerond en woont en werkt in Amsterdam. Yoran
van 26 woont in Zwolle en is geslaagd voor zijn studie
commerciële economie en doet nu de KMA erachteraan,
omdat hij nog lang genoeg kan werken! Paul van 21 die
sinds 2019 een eigen huisje heeft in Steenwijk en op dit
moment de keuze heeft gemaakt om bij de politie te willen
werken.
In 2019 heb ik weer belangrijke keuzes gemaakt waaronder
de verkoop van mijn eigen huis en de verhuizing naar
Oldemarkt. Dan moet je ineens de huisraad ven 2 huizen in
één huishoudens plaatsen. Gelukkig kon ik veel kwijt bij
mijn zoon en de kringloop was blij met ons. Ook nog
getrouwd in 2019 met een hele lieve man.
Nu is het alweer 2020 en dit jaar staat voor ons in het
teken van rust en genieten! Laat de lente maar komen!

Groep 1 en 2
De afgelopen periode hebben we veel nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen op onze school. Hier zijn we natuurlijk
heel blij mee, en dat zegt iets over onze mooie school.
Daarnaast is het ook zo dat onze groep groot aan het
worden is. Voor ons is het erg belangrijk dat we alle
kinderen de aandacht kunnen geven die ze verdienen,
daarom zijn we nu intern de mogelijkheden aan het
verkennen om tot extra inzet te komen. De ouders van
groep 1 en 2 zullen hier apart over worden geïnformeerd.

Open huis bij het voortgezet onderwijs
Voor de leerlingen van groep 8 breken weer spannende
weken aan. Er moet gekozen worden voor de nieuwe
school en daarom zijn er open dagen waar kinderen op de
scholen kunnen kijken waardoor ze betere keuzes kunnen
maken.
De data van de verschillende scholen zijn:
woensdag 22 januari 14:30-21:30 uur: RSG Tromp
Meesters Lijsterbesstraat Mavo, Havo en vwo
woensdag 29 januari 15:00 – 17:30 en 18:30 – 21:00 uur
CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters/ Stationsstraat
mavo, vmbo kader en basis, PrO, VSO
vrijdag 31 januari om 18:45 uur Linde College:
woensdag 5 februari van 15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur
AOC Terra Wolvega

Schaatsen
Wat hebben de kinderen genoten op de schaatsbaan. Na
een gezellige busrit richting Deventer mochten de kinderen
de schaatsen aandoen en meteen het ijs op. Voor een
aantal kinderen was het de eerste ervaring op het ijs met
schaatsen aan hun voeten. Gelukkig waren er hekjes die ze
vast konden houden tijdens het schaatsen. Al heel snel
schaatsten ze als volleerde schaatsers zonder de
hulpmiddelen. Er waren ook leerlingen die al vaker
geschaatst hebben en zij mochten dan ook even op de
snelle ijsbaan hun vaardigheden laten zien. De kinderen
hebben ontzettend veel plezier gehad op het ijs en de tijd
vloog voorbij. Al met al een geslaagde dag hetgeen
mogelijk werd gemaakt door de sponsoring van de bus
door de KNSB!

START WEERBAARHEIDSTRAININGEN SPORTINN/ALLESKIDS
Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start
er weer een nieuwe WEERBAARHEIDSTRAINING van
Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! Gedurende 8
lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre
Wagensveld en Patricia Keetman sterker in hun schoenen
te staan. Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om
zichzelf staande te houden in een groep? Wil je dat je kind
leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of
wil je je kind optimaal voorbereiden op de middelbare
school? De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale
en fysieke weerbaarheid te versterken. In de lessen worden
oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu,
yoga en de zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je
kind zodat het zich tijdens de training meer bewust wordt
van zijn of haar eigen kracht, het krijgt meer
zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. Ook
worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid
en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk te
brengen. Komt jouw kind meedoen?
De training wordt gegeven bij Sportinn Steenwijk,
Pasmanweg 12 in Tuk. Voor opgave en/of meer informatie,
neem even contact op met AllesKids (zie www.alleskidsyogacoaching.nl) – Patricia Keetman 06-41426241 of
patricia.keetman@outlook.com We starten bij minimaal 12
kinderen per groep en het maximum per groep is 16
kinderen.

