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Advent
Het kind kijkt naar het pakpapier

En heeft bij voorbaat al plezier
Het cadeau ziet ze nog niet

Overduidelijk is, dat ze geniet
Want ook al is ze nog zo klein

Dit cadeau is haar domein
Het is echt aan haar gegeven

Helemaal voor niets gekregen
Ze pakt het vol blijdschap aan
In haar oog een vreugdetraan

Nu gaat ze het feest echt beleven
Een grote dag in haar jonge leven
Kunnen wij als volwassen mensen
Ons zo Het Grote feest toewensen
Hoe gaan wij Adventstijd beleven

Is Kerst groot in ons volwassen leven
Of moeten we worden als een kind

Dat Kerst als een cadeau ondervindt

Vanuit de directie
We zijn bijna in de feestmaand aangekomen. De komende week vieren we het
Sinterklaasfeest, op vrijdag 2 december en niet op 5 december zoals oorspronkelijk in de
kalender stond. Bij de kinderen leeft het als gewoonlijk enorm. Leuk om die enthousiaste
reacties te zien bij het schoencadeautje. De OWG heeft de school weer mooi in sfeer
gebracht.

Komende zondag is het ook 1e advent. dat betekent dat we toeleven naar kerst. In de
groepen vertellen we de komende weken wat het verhaal van de geboorte van Jezus voor
ons betekent. In alle klassen vieren we kerst op donderdag 22 december. Zie verderop in
deze nieuwsbrief.

Al met al zijn deze maanden altijd een gezellige periode in het onderwijs om met
kinderen te beleven.



Personeel
In januari keren zowel juf Liz als juf Linda terug wanneer hun verlof bijna afloopt. Juf Liz
start weer direct na de kerstvakantie en Juf Linda komt begin februari terug. De komende
tijd zijn we in overleg over hoe we dit zo soepel mogelijk organiseren. De ouders en
leerlingen van groep 3/4 horen tijdig wat dit verder betekent.

Juf Jaline werkt op dit moment 2 dagen bij ons en 3 dagen bij een andere school in
Meppel. Ze kan daar per 1 februari fulltime aan de slag. Dat aanbod kon ze niet afslaan,
hoewel ze het erg naar de zin heeft in onze groep 7. Dit betekent wel dat we bezig zijn om
een nieuwe duo partner voor juf Loes te vinden. Zodra dat duidelijk is krijgen ook de
ouders en leerlingen van groep 7 daarover bericht.

Traject PO raad, toetsen en ingelaste  studiedag
Nadat we de zelfevaluatie hebben besproken, zijn we inmiddels het plan van aanpak aan
het uitwerken. Een van de  belangrijkste  stappen daarin is het meer tijd besteden aan het
analyseren van de toetsgegevens. De toetsen worden in januari afgenomen. We vinden
het belangrijk om met het voltallige team die analyse te doen. Daarom  hebben we
gezocht naar  een moment om daarvoor ruim te tijd te  nemen. Woensdag 1  februari
blijkt daarvoor heel geschikt. Op die dag hadden we ook al een studiemiddag over  IPC.
Nu hebben we besloten er een hele studiedag van te maken, met de ochtend voor de
analyses. Dat betekent dat de leerlingen die dag geen school hebben.

Praktische lessen / ouder gevraagd
Met ingang van januari 2023 gaan we de kooklessen verzorgen. Elke maand krijgen de
gekozen leerlingen twee weken achter elkaar op dinsdagmiddag die lessen. Twee weken
kinderen van groep 5 en 6, de andere twee weken leerlingen van groep 7 en 8. De eerste
week gebruiken voor de voorbereidingen en de week erna voor het bereiden.
.
Inmiddels hebben we daar 2 personen voor als begeleiding. Extra hulp is echter  nog
steeds welkom.

Schommel en tuin
De schommel op het plein voldoet niet meer aan de eisen. Op 15 en 16 december wordt
die daarom vervangen door een nieuwe.
Er zijn dan eerst voorbereidende  werkzaamheden, om vervolgens op de tweede dag tot
plaatsing over te gaan. Uiteraard zullen we zorgen dat de kinderen die dagen veilig
kunnen spelen. Een week voor de werkzaamheden plaatsen we een reminder op Parro
met specifieke informatie.

Komende zaterdag zal er rondom school een team aan de slag gaan om de
groenvoorziening enigszins aan te pakken.

Sinterklaasfeest
Volgende week vrijdag hopen we Sint en zijn Pieten weer te verwelkomen op de VHS.
Afgelopen donderdag kregen we allemaal een frisbee en een lekker Sintchocolaatje in
onze schoen. Smul- en Bakpiet zijn al bij ons op school wezen kijken. Heerlijke geuren



kwamen hen tegemoet. Dat komt omdat we op school met IPC het over eten hebben. In
de bovenbouw zijn we aan het werk met gezond eten en een leven lang fit.
We hopen dat Smul- en Bakpiet nog een keer bij
ons langskomen.
Hoe ziet de vrijdagochtend eruit?

8.25: De kinderen gaan met hun leerkracht eerst
de klas in om vervolgens rond 8.30 gezamenlijk
weer buiten te gaan staan. (Groepen 1-2 graag om
8.20 al binnen).
8.30/8.35: Aankomst Sint en zijn Pieten. Kinderen
staan bij hun eigen leerkracht. Ouders zijn dit jaar
wel weer welkom op het plein aan de zij- en
achterkant. Wilt u niet bij het hek bij de
kleuteringang gaan staan? Dit is de aankomstplek.
Graag fruit meegeven voor de eerste pauze. De
OWG zorgt voor ranja gedurende de dag.

Tussen de middag eten we pannenkoeken. Wilt u
uw kind bestek en een bord meegeven in een
plastic tas? Mocht uw kind geen pannenkoeken
eten, wilt u dan zelf een boterham meegeven? We
hopen op een hele gezellige feestdag met elkaar!!

‘Sharing Christ(mas)'
Dit jaar vieren we het kerstfeest op school op donderdag 22 december. De kinderen
ontbijten deze ochtend op school. Het ontbijt wordt verzorgd door de OWG. De kinderen
hoeven dus zelf geen ontbijt mee te nemen (wel pauzehap en lunch).
Ook gaan wij deze dag iets doen voor mensen om ons heen: 'Sharing Christ(mas)'.
U kunt hierbij denken aan mensen die eenzaam zijn, iemand die je even in het zonnetje
wil zetten, ziek zijn of voor wie de feestdagen niet gemakkelijk zijn. Elke klas bedenkt iets
hoe ze iets kunnen betekenen voor een ander. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld:
kerstkaarten maken voor de mensen in het Uilennest, liederen zingen bij het
bejaardentehuis (de Bongerd of bij het Baken), kerststukjes maken voor opa’s en oma’s of
iets bakken of koken voor de mensen van de Hof van Blom. Zo hopen wij de liefde van
God te mogen delen met de mensen om ons heen.

Vriendelijke groet,
Team VHS

Dalton groep 8
Sinds de zomervakantie werken wij met Snappet. Dit is een tablet waarop wij lessen
volgen, zoals: rekenen, taal, spelling, automatiseren en woordenschat. Bij iedere les kan je
een streefniveau behalen tussen niveau 1 t/m 5. Na iedere les kan je verder werken aan het
lesdoel en dan krijgen wij vragen op ons eigen niveau. Ook kunnen wij werken in het
werkpakket. Hierin staan alle doelen die wij in de lessen al hebben gehad. Zo kunnen wij
extra oefenen.



In week 44 hebben wij de toetsen van de IEP gemaakt. De IEP zijn toetsen die aangeven
wat ons voorlopige niveau is voor de middelbare school. Na de IEP hebben wij gepraat
over de toetsen en een doelenblad gemaakt (eigenaarschap). Op dit blad staan alle
doelen waarmee je nog kunt oefenen tot aan de eindtoets. Deze doelen kunnen wij met
Snappet oefenen. Na het gesprek met juf hebben wij een voorlopig adviesgesprek gehad
met onze ouders erbij. Daarin wordt verteld welk niveau uit de toetsen is gekomen. Dan
krijg je ook een grafiek te zien met welke vakken je omhoog of omlaag bent gegaan.

In april krijgen wij de eindtoets. Daarvoor moeten wij ook gaan kiezen naar welke
middelbare school wij willen gaan.

Groetjes van alle kinderen uit groep 8.

IKC
Er is op dit moment helaas niets concreets te zeggen over een uitspraak van de  Raad van
State. We hebben meegewerkt aan onderzoek om de nodige informatie aan te leveren.
Het is voor alle partijen niet leuk om te moeten wachten. We zullen u informeren zodra er
weer schot in de zaak komt.

Agenda

2 december Sinterklaas op school

22 december Kerstviering in de klas met o.a. een ontbijt

23 december Nieuwsbrief 4

23 december t/m 6 januari Kerstvakantie

9 januari weer naar school

1 februari ingelaste studiedag, leerlingen zijn vrij

Partou Uilennest

Peuteropvang: 2 – 4 jaar Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Openingsdagen en tijden:                                        Openingsdagen en tijden:

maandag en donderdag                                           maandag, dinsdag en donderdag

van 8:30 – 12:30 uur                                                      van 14:00 – 18:30 uur

Vestigingsmanager Marianne Balster geeft u graag een vrijblijvende rondleiding. U kunt
haar mailen op marianne.balster@partou.nl of bellen op 06-52757692.

Meer informatie over onze vestiging leest u op: www.partou.nl/uilennest

http://www.partou.nl/uilennest

