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seizoen 2018-2019 5 2018 
 

December 
5-12:       Sinterklaasfeest 
06-12: Koffie/thee middag 
10-12:    Voorleesmiddag groep 1 en 2 
13-12:     margemiddag  
13-12:    informatieavond Voortgezet onderwijs (8) 
20-12: Kerstdiner 
21-12:    koortje zingt in de Tjamme 
21-12: ‘s middags vrij 
24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie 

 
7-01:   Koffie/thee middag 
15-01: Voorleesmiddag groep 1 en 2 
21-01:  Voorleesontbijt 
25-01:  Koffie/thee middag 

Luizencontrole   
Maandag  10 december is het weer 
tijd voor de controle van het 
LOT.  Het is de bedoeling dat alle 
leerlingen ZONDER  (oude ) 

GEL/WAX / LAK OP SCHOOL komen!  Dit helpt ons om 
goed te kunnen controleren !    
Heeft  u vragen of opmerkingen omtrent de controles 
of het LOT ??  Wij horen dit graag.    
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de 
directie, zij schakelen het LOT dan in.    
 
Oud papier  

Woensdag 28 november 
Molmans en Schipper 
wederom gelopen.  
Woensdag 7 februari is de 
volgende keer.  Zodra het 

nieuwe loopschema bekend is, krijgt u hierover 
bericht.  U kunt zich nog steeds opgeven. 
 
Leerlingennieuws 
In groep 1 hebben Pim Zijl, Djez 
Kleine en Ronin Knoop een 
stoeltje gekregen. In groep 2 is 
Ayessa Knoop begonnen. 
Wij hopen dat ze een hele fijne 
tijd zullen hebben bij ons op school. 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Ongeveer 50% van alle ouders heeft de 

vragenlijst ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. 

De uitslag van de vragenlijst zal worden 

verwerkt en u krijgt hier binnenkort een kort 

verslag van. De gegevens van alle vragenlijsten 

samen helpen ons om een nieuw schoolplan voor 

de komende vier jaar op te stellen. 

5 en 6 december 

5 december komt de Sint op school. U heeft hier 

deze week via de ouderapp, meer informatie over 

gekregen. 

6 december mogen alle kinderen uitslapen. De 

lessen starten om 9.00 uur. Is uw kind al wakker en 

klaar om naar school te gaan, dan is het vanaf 8.15 

uur van harte welkom.

 
 
Banketstaven actie  

Peuterspeelzaal ‘t Speulhoeske 

organiseert ieder jaar een 

banketstavenactie. Ook dit jaar 

hebben we daar aan 

meegedaan. Uit groep 2 was  

Lorna onze top verkoper. Voor 

haar ligt een leuk prijsje bij juf 

Iris.  De totale opbrengst van de 

actie is € 706,00. Dit geld gaan we besteden voor 

een nieuw speeltoestel op het plein.  
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EU- schoolfruit  
Met ingang van 12 november 
krijgen, de kinderen 21 weken 
lang,  drie stuks groente en fruit 
per leerling per week. Wij doen 
namelijk mee met EU-

Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en 

gezonde voeding. Zo krijgen de leerlingen een gezond 
voorbeeld. Op maandag, woensdag en vrijdag hoeft 
uw kind dus geen eten meer mee naar school te 
nemen.  
 

Kinderpostzegels 
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
over de verkoop van Kinderpostzegels door kinderen 
van groep 7 en 8. Wellicht heeft u als ouder ook al 
deelgenomen aan de actie. 
We hebben dit jaar voor € 1571,00 verkocht hebben. 
Een superprestatie, waar we de kinderen maar 
natuurlijk ook de kopers hartelijk voor willen 
bedanken! 
 
Dickens Day   
Zondag 16 december is het weer Dickens Day. Net 
als voorgaande jaren is de OR van de school daar 
aanwezig met een verloting. Wij zijn op zoek naar 
kleine prijsjes voor deze verloting. Mocht u thuis nog 
kleine prijsjes (kaarsjes e.d.) hebben, dan mag u 
deze meegeven aan uw zoon of dochter. In het 
verleden hebben we ook gebruikte spulletjes 
gekregen als prijsjes, dit is NIET de bedoeling. Graag 
voor 10 december inleveren. 
 

Naar welke school ga jij straks? Kom langs 

op het Dollard College in Bellingwolde! 

Dollard College Bellingwolde werkt met het 

Zweeds onderwijs Kunskapsskolan. Dit is 

onderwijs waarbij iedere leerling per vak op 

zijn/haar eigen niveau en tempo kan werken én 

waarbij veel structuur wordt geboden door 

intensieve coaching. Om iedereen te laten 

kennis maken met deze manier van werken 

worden een aantal activiteiten georganiseerd: 

* 12 december, 19.00 uur: Info-avond voor leerlingen 

en ouders van groep 8 én groep 7! 

* 21 en 24 januari: sneakpreviews (meeloopdagen) 

voor leerlingen uit groep 8 

* 28 januari, 18.30 uur: Open dag voor iedereen die 

eens bij ons wil komen kijken. 

Alle activiteiten worden georganiseerd op de vestiging 

in Bellingwolde, Dorpsplein 7. Je kunt je alvast 

aanmelden voor de activiteiten via 

bellingwolde@dollardcollege.nl 

Vooraankondiging rekening schoolfonds 
Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar 
vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor 
het schoolfonds.  Dit is een vrijwillige maar niet 
vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de 
Ouderraad van de school. Deze ouderbijdrage is 
bestemd voor activiteiten die de overheid niet 
betaalt, maar die toch belangrijk voor de kinderen 
zijn. Op de Uilenburcht zijn dit de volgende 
activiteiten: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 
voorleesontbijt, de paasviering, Koningsspelen, 
Groep 8 dag en het PUK festival.  
  
Dit jaar is het schoolfonds weer vastgesteld. 
Eerste kind          € 20.00 
Tweede kind       € 17,50 
Derde kind           € 15,00 
En elk volgende kind is € 2,50 minder. 
 
De schoolreisjes 
Groep 1 en 2, kosten :  € 10,00 per persoon.  
Groep 3 t/m 6, kosten: € 20,00  per persoon.  
Groep 7 en 8 gaan naar Amsterdam en kosten:          
€ 90,00 per persoon. 
 
Rond de tweede week van januari worden de 
rekeningen verstuurd. Er is een mogelijkheid om in 
termijnen te betalen. 
 

KiVa nieuws 

Wat gaan we deze maand doen in de onderbouw 1 

t/m 4?  

Volgende week starten we met thema 

4: “ Iedereen is uniek’. Dit staat in het 

teken van overeenkomsten en 

verschillen. Uw kinderen kijken naar de 

gelijkenissen en verschillen die ze met 

andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in 

hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere 

groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag 

er zijn!  

Kiva regel nummer drie is dan ook: “We verschillen 

allemaal, dat maakt ons speciaal”. 

 

 

 



Wat gaan we deze maand doen in de bovenbouw 5 

t/m 8? 

Volgende week starten we met thema 4. We weten 

inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een 

groep. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. 

Daarom gaan we de komende periode in op vervelend 

gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om 

onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door 

middel van oefeningen leren uw kinderen dit verschil 

te herkennen. We bespreken verschillende situaties 

waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het 

verschil steeds duidelijker wordt.  

Kiva regel hierbij is dan ook: “We willen dat pesten 

stopt!”.  

Oproep 
Voor knutselactiviteiten op school zijn wij opzoek 
naar kleine lege glazen potjes (Olvarit) en eierdozen.  
Deze kunnen de kinderen inleveren bij de leerkracht 
of Jan Sikkema. 
 

 

 

 

 

 

 


