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We gaan de laatste maand van het jaar alweer in! Een heel gezellige, maar
ook een ‘drukke’ maand voor sommige kinderen.
Alles staat deze maand in het teken van Sinterklaas en Kerst. Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen zijn en reageren op deze tijd van het jaar.
Hun fantasie zit op een geweldig hoog niveau en daar maken we als leerkrachten stiekem enorm veel gebruik van!
Het is een maand waarin veel dingen ook samen gebeuren. Het vieren van
verschillende dingen vinden wij erg belangrijk op school. Niet alleen de feesten, maar ook de dingen die goed gaan. Of je nou voorleeskampioen bent
geworden of je kunt al een nieuw geleerd woordje lezen of schrijven. Je hebt
net een enorm moeilijke som opgelost of misschien iets moois gemaakt van
Lego...op heel veel dingen mag je trots zijn!
Deze periode zijn we ook gestart met het TALENT-UUR op onze scholen.
Kinderen hebben door middel van kindgesprekken aan kunnen geven waar
ze goed in zijn, maar eigenlijk nog beter in willen worden. Ook hebben ze
kunnen aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze willen verbeteren. Dit hebben ze aan de hand van de slimheden (MI-cirkel) bij zichzelf kunnen ontdekken. Wij spelen hier als leerkrachten op in door onze talenten in te zetten om
het talent van onze leerlingen te stimuleren. Iedere leerkracht heeft een talentworkshop gevolgd, zodat zij hun talent procesgericht kunnen wegzetten.
Dit varieert van het maken van stop-motion filmpjes, theater, muziek, creatief
schrijven, lego leerlijn, koken, handwerken, schaken, programmeren, Engels,
dansen, etc. Elke slimheid komt aan bod!
Op deze manier proberen we ieder kind te laten groeien met iets wat hij/zij
goed kan en waar hij/zij straks trots op is.
En dat moeten we vieren……
Wij wensen u via deze weg een fijne maand toe en ook alvast alle goeds voor
het aankomend jaar!
Jantien Blankhorst-Hartkamp en Wouter de Waal

Wij willen alvast van de gelegenheid gebruik maken om alle kinderen en hun ouders hele fijne feestdagen te
wensen en goed, gezond en leerzaam 2018!

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF OBS TER STEGE

Meester Wouter
Zoals u wellicht al gehoord heeft, vertrekt meester
Wouter in de kerstvakantie voor een jaar naar Sint
Eustatius met zijn gezin. Hij zal daar gaan werken als
leerkracht op een basisschool. Wij zullen Wouter zeker
missen maar we wensen hem natuurlijk een fantastisch en waardevol jaar toe!

Om alvast te noteren:
op 30 mei 2018 zullen we
met alle meesters en juffen
tegelijk onze verjaardagen
vieren. Dit tijdens het meesters en juffenfeest!

Huisvesting
Zoals eerder al verteld, wordt momenteel onderzocht
hoe de samenwerking van de scholen in Olst eruit
zou kunnen zien. Op deze manier kan er ook in de
toekomst zorg gedragen worden voor toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen uit Olst in Olst. Dat is een uitdaging en meteen
een prachtkans om een ‘droomschool’ te
realiseren. De samenwerking gaat goed en met veel
enthousiasme is de werkgroep ‘scholen voor morgen’
waarin de ter Stege ook vertegenwoordigd is, bezig
met het verzamelen van goede en bruikbare ideeën.
Daarna is het tijd om dit te delen en voor te leggen
met/ aan een klankbordgroep en daarmee van
gedachte te wisselen. Wilt u deel uitmaken van deze
klankbordgroep en zo meedenken over die toekomstbestendige school in Olst meldt u zich dan aan bij
Marije.

Andere (school)tijden
Tijdens de contactavonden werden alle ouders gevraagd om hun voorkeur m.b.t. de
schooltijden aan te geven. Deze fase is echter nog steeds in de verkennende fase. Vorig
jaar is er een ouderpeiling geweest waarbij aangegeven werd dat een meerderheid het
de moeite waard vond dit nader te onderzoeken. Dat is wat er nu gebeurt. Eind november zal de werkgroep de balans opmaken van deze peiling en deze uiteraard met u als
ouders delen. Daarbij zal ook een mogelijk vervolg toegelicht worden.

Talentontwikkeling
Vorige week zijn wij weer van start gegaan met de eerste ronde van ons talentuur. Op maandagmiddag met de
groepen 1 t/m 4 en op donderdagmiddag met de groepen 5 t/m 8. Deze ronde bestaat ook weer uit 4 weken. De
eerste rondes waren al erg geslaagd en foto’s hiervan zijn o.a. terug te zien op onze website en facebook pagina. Neem er eens een kijkje! En mocht u hierover meer willen weten, kom het ons gerust eens vragen!

Nieuwe cito toetsen
Eind januari zal er weer gestart worden met de middentoetsen van Cito. Dit is voor ons een middel om te bekijken of wij op de goede weg zijn in de ontwikkeling van de kinderen. Het geeft ons zicht op de individuele ontwikkeling, de ontwikkeling op groepsniveau en ook schoolniveau. Tijdens de contact momenten in maart zullen de
scores van uw kind(eren) toegelicht worden. Dit jaar wordt er in alle groepen gestart met de nieuwste Cito
toetsen 3.0. Wat is er dan anders geworden?
De toetsen zijn inhoudelijk afgestemd op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Basisscholen moeten voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs aangeven waar leerlingen staan ten
opzichte van de referentieniveaus.
Speciaal voor leerlingen die zich minder snel ontwikkelen dan hun groepsgenoten zijn in de toetsen
extra toetsen opgenomen die qua moeilijkheid tussen de reguliere toetsen inzitten. De scores I t/m V blijven
gehanteerd worden.
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Agenda van december/ januari 2017/ 2018
Dinsdag 5 december

sinterklaasviering

Woensdag 6 december

Groep 1-4 vrij!

Donderdag 7 december

GMR

Dinsdag 12 december

Mogelijke staking

Woensdag 20 december

Kerstviering, nadere info volgt

Vrijdag 22 december

11.45 uur start kerstvakantie voor alle kinderen!

Maandag 8 januari

nieuwjaarsinstuif

Maandag 29 januari

Groep 1 t/ 4 vrij!

Woensdag 31 januari

Open dag

De jarigen van December
1 Jop Meijer 5
2 Michon Schuurman 8
5 Sinterklaas, heel erg oud!
9 Floris Vrielink 7
11 Dean IJsenbrand 5
14 Kick Jansen 5
21 Wito Halsema 8
23 Puck Scholtens 7
26 Giel Teelen 5
en Januari…
1 Nasteha Mohamed Mustaf 5
2 Dean Samson 4
4 Emma Oude Voshaar 2
9 Khloë Jansen 3
14 Bink Regterschot 6
17 Gijs Meijer 7
20 Obaida Abdulmoula 4
20 Odai Abdulmoula 4
22 Fedde Overmars 1
23 Kaydee Bos 4
24 Joep van Tilborg 7
25 Leyla Surmeneli 2
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

