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Agenda januari
Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
07-01-2019
11-01-2019
14-01-2019
15-01-2019
16-01-2019
17-01-2019
18-01-2019
21-01-2019
22-01-2019
23-01-2019
24-01-2019
25-01-2019

Activiteit
Eerste schooldag 2019
Tijd voor talent: creamiddag
19.30 uur MR vergadering
18.00 tot 20.30 uur open huis TCC De Thij
18.00 tot 20.30 uur open huis TCC Potskampstraat onderbouw
Studiemiddag; alle leerlingen om 12.15 uur vrij
Tijd voor talent: creamiddag
OR vergadering
18.00 tot 20.30 uur open huis TCC Praktijkonderwijs Leliestraat
18.00 tot 20.30 uur open huis TCC Potskampstraat bovenbouw
18.00 tot 20.30 uur open huis TCC Lyceumstraat
Tijd voor talent: Podium optreden/creamiddag

Voorwoord
Het jaar 2018 loopt alweer ten einde. Wat is het weer snel gegaan.
Nog heel even en dan kunnen we genieten van een welverdiende kerstvakantie.
Afgelopen woensdag hebben we een hele gezellige kerstviering gehad op school en in het park.
Alle groepen hebben van de voorstelling kunnen genieten in de boerderij en er was een gezellige
kerstmarkt in het park. Op school hadden alle leerlingen veel aandacht besteed aan het kerstdiner.
Dat zag er allemaal prachtig en lekker uit. Ook was het gezellig druk beneden in de hal met alle
ouders die samenkwamen.
Namens het team van De Leemstee wensen we jullie allen een hele fijne kerst en een gezond en
gelukkig nieuwjaar toe!
Babynieuws
Op 7 december 2018 is Juf Willemijn bevallen van een gezonde dochter, genaamd
Eva.
We wensen Juf Willemijn een hele fijne kraamtijd toe met haar gezin.

Instroomgroep 1B
Eindelijk was het zover…
De kinderen van de instroomgroep 1b mochten vandaag komen wennen op school. In het begin was
het best een beetje spannend, maar al gauw was het ijs gebroken. Elke kleuter heeft zich deze ochtend
prima vermaakt met zand, water, scheerschuim, verf en noem maar op. Ook voor juf Jente was het een
beetje spannend! Want juf Jente is ook nieuw op de Leemstee. Zij komt elke donderdag en vrijdag in
de instroomgroep werken. Ze heeft er heel veel zin in! Juf Joyce is er op maandag, dinsdag en woensdag.
We wensen jullie allemaal heel veel plezier op De Leemstee!

PBS (Positive Behavior Support)
In de maand januari worden de volgende PBS-regels behandeld:
Week
Week
Week
Week

2,
3,
4,
5,

herhalen van de schoolpleinregels en de reactie procedure “STOP-LOOP-PRAAT”
Gymzaal: “speel sportief” en ”stil zijn bij het stiltesignaal”
Gymzaal: “wacht op de gele lijn” en “houd je aan de spelregels”
Hal en gang: “houd de hal netjes”

Deze regels komen uit de kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid& Betrokkenheid.
Uitleg PBS “Oeps-blad":
Het Oeps-blad is een reflectieblad bij ongewenst gedrag. Deze moet door de leerling worden ingevuld
als de leerling de PBS-/schoolregels heeft overtreden. Met behulp van dit ingevulde Oeps-blad wordt
er met de leerling teruggekeken op het ongewenste gedrag en wat er beter had gekund. Naast het
reflectie blad krijgt de leerling ook een consequentie voor het ongewenste gedrag.
Nieuws vanuit de Kerk
Op maandag 24 december is er om 15.30 uur een viering van de Kinderkerk, voor gezinnen met
kinderen tussen de drie en acht jaar.
Op diezelfde dag om 17.00 uur is er een Gezinsviering, voor gezinnen met kinderen vanaf groep 4.
Beiden vieringen zijn in de Antoniuskerk, u bent van harte welkom.

Nieuws van de Bibliotheek

kom naar de Bibliotheek!
Kerstvakantie: VakantieMaakplaats

De ‘Maakplaats’ is een speelplaats waar iedereen zijn of haar
creativiteit en digitale vaardigheden kan ontplooien. Ben jij een
uitvinder, robotbouwer, ontwerper óf wil je dat misschien worden? In de Maakplaats kan dit allemaal,
we leren hier door te maken!
In de kerstvakantie gaan we verder met de ‘Oldenzaalse Maaktplaats’ in onze Bibliotheek. We bieden
3 uitdagende, leerzame en interessante workshops aan voor kinderen vanaf 8 jaar!
Op donderdag 3 januari van 10.00 – 11.30 uur: Werken met de 3D-pen
In deze workshop maak je, je eigen 3D beeldje, sieraad of kunstwerk. Samen gaan we aan de slag
met deze nieuwe techniek en je gaat naar huis met je eigen ontwerp!
Op vrijdag 4 januari 9.30 – 11.00 uur: Maak kennis met de Ozobot (let op dit betreft dezelfde
workshop als in de herfstvakantie)
Maak kennis met de Ozobot. Kennis maken met programmeren door gebruik van stiften, lijnen en
kleuren. Jij bepaalt wat Ozobot doet!
Ook op vrijdag 4 januari, en wel van 11.30 tot 13.00 uur: Maak je eigen bibberspiraal
De bibberspiraal, vast al bekend: een spannend spel waarbij je met de ring het draad niet mag raken,
want dan gaat de zoemer! Maak bij deze workshop je eigen bibberspiraal.
iedereen is welkom
Vanwege de capaciteit van de ruimte is van te voren aanmelden heel gewenst. Dat kan via
info@bibliotheekoldenzaal.nl of telefonisch: 0541512516.
Vanzelfsprekend is vooraf inschrijven bij de balie in de Bibliotheek ook mogelijk. We vragen per
workshop een kleine bijdrage van € 2,00 per deelnemer.
En bent u een enthousiaste volwassene die – op termijn - wel als vrijwillig/st/er wil assisteren bij
dergelijke workshops? Kom al vast kom eens kijken of neem contact op met Leonie Schepers:
leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl

Jarigen in de maand januari
1

Ayham Alhwiri (2012)

3B

1

Raeda Alkhatib (2008)

6A

2

Sem Kampstra (2010)

5B

4

Sytske Postma (2009)

6B/7B

5

Malak Alhwiri (2009)

6A

6

Guus Hoogstra (2007)

8A

6

Ethem Yaman (2010)

5A

10

Sidra Alhwiri (2007)

6A

10

Lieke Blanke (2008)

7A

12

Selena Issa (2011)

4A

15

Ryan Pots (2010)

5A

17

Teun Breukers (2009)

6B/7B

17

Mart Schwankhuizen (2011)

4A

17

Isa Wigger (2013)

2A

19

Kim Peerik (2007)

8A

20

Seda Kunduraci (2006)

8A

20

Ecrin Savas (2009)

6A

22

Mohamed Alkhatib (2012)

3A

22

Adela Hrnic (2008)

7A

22

Cas Tijman (2006)

8B

23

Rafael Agterbos (2010)

5A

24

Eevin Alothman (2010)

5B

24

Annelie Ludtke (2010)

5A

24

Emi Meijs (2009)

6A

24

Sep Velthuis (2009)

6B/7B

25

Celine Shamoon (2013)

2A

26

Romy Kroon (2009)

6A

26

Lana Leus (2011)

4A

26

Yarén Saban (2011)

4A

26

Kuno Siekmans (2010)

5B

30

Nikki Agterbos (2012)

3A

30

Naomi Maatman (2011)

4A

31

Joanna Nijhuis (2012)

3B

31

Myrte Visscher (2012)

3B

