6 december 2018

Agenda
10 december
15 december
20 december
20 december
20 december
21 december
7 januari
9 januari
9 januari
14-25 januari
15 januari
15 januari

Verkeersvoorstelling groep 6-8
Lego league
Stidalnieuws
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstdiner (17.30 tot ca. 19.30 uur)
Leerlingen om 12.00 uur vrij (start Kerstvakantie)
Eerste schooldag na de vakantie
Ophalen oud papier
Topotoets voor de groepen 6-7-8
Cito toetsweken
Introductie leesvirus
Bezoek Drents museum gr 5-8

Mededelingen
Verandering data oud papier
De data voor het ophalen van het oud papier zijn veranderd. De data zijn nu elke 2e woensdag van de
oneven maanden voor 2019. Zo zit er regelmaat in de ophaaldagen van het oud papier in de dorpen.

Nieuwe data:
09-01-2019
13-03-2019
08-05-2019
10-07-2019
11-09-2019
13-11-2019

(= 2e woensdag van de oneven maand)
(= 2e woensdag van de oneven maand)
(= 2e woensdag van de oneven maand)
(= 2e woensdag van de oneven maand)
(= 2e woensdag van de oneven maand)
(= 2e woensdag van de oneven maand)

Fietsenkeuring
Van de 19 fietsen die ter keuring zijn aangeboden , zijn er 17 goedgekeurd. Volgens de mensen van Veilig
Verkeer Nederland een heel goed resultaat. Daar mogen we met zijn allen heel trots op zijn.
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Kerstvakantie
De kinderen zijn vrijdag 21 december om 12.00 uur vrij. Deze vrijdag kijken we weer film en mogen
kinderen in pyama met slaapzak en knuffel op school komen. Ze mogen ook een film meenemen van huis.
Echter films voor boven de 12 vertonen wij niet. Om 12.00 uur is de start van de Kerstvakantie. De vakantie
duurt t/m zondag 6 januari 2019.
Yogalessen.
Na de vakantie starten we op woensdag met yogalessen. Deze lessen worden gegeven door Mariëlle
Schipper. Alle leerlingen krijgen 4 keer een les.
Stidalnieuws
We hebben besloten om het volgende Stidalnieuws (20 december 2018) over te slaan. Dat betekent dat
alle informatie voor begin 2018 nu al vermeld staat. Het volgende Stidalnieuws verschijnt op donderdag 17
januari 2019.

Uit de Stidalschool geklapt
Scherm in de gang
Sinds vorig week hebben we in de gang een scherm hangen waarop informatie vanuit de school te lezen is.
Deze informatie is gelinkt aan de website en wordt elke keer ververst.
Citoweken.
Na de kerstvakantie zijn al snel weer de Citoweken gepland. We spreiden het dit keer over 2 weken, o.a.
omdat we nog wat andere activiteiten hebben gepland en de toetsdruk voor bijvoorbeeld groep 8 anders
erg groot wordt.

Huiswerk
De laatste huiswerkweek is achter de rug. In het voorjaar zal een 2e huiswerkperiode volgen.
Aanstaande maandag krijgen de groepen 6-7-8 wel huiswerk mee voor de komende topotoets. Deze
wordt afgenomen op woensdag 9 januari.
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Activiteiten
Legoleague
Zaterdag 15 december is de lego leaguecompetitie. De inloop is om 9.00 uur en de officiële opening vindt
om 9.45 plaats. De wedstrijden starten om 10.00 uur. Het wedstrijdschema zal aan de leerlingen die
meedoen worden meegegeven. De uitslag van de jury is om 14.30 uur. De leerlingen die meedoen moeten
dus voldoende eten en drinken meenemen.
Kerstbakjes maken
In de week voor onze Kerstviering maken we een kerststukje. Graag maandag 17 december kerstgroen
meenemen. Voor versiering wordt gezorgd.

Kerstfeest
Onze kerstavond start om 17.30 uur. Zoals elk jaar starten wij met een aantal optredens van de leerlingen
en is publiek (inclusief opa’s en oma’s ) van harte welkom. Hierna gaan we gezamenlijk eten in de groepen
1-4 en 5-8. Rond half 8 is het diner afgelopen. De Ouderraad zorgt dat er vanaf 19.15 weer een gezellig
vuurtje met wat lekkers erbij op het schoolplein staat. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom.

Glazen Huis.
In de Kerstvakantie gaat groep 8 een cheque uitreiken in het Glazen Huis in Gramsbergen. Het doel is de
Stichting ALS. Dat is het 2e goede doel waar dit jaar een bedrag van 450 euro heen gaat. Eigenlijk is dit nog
geld van het vorige jaar dat we over hadden. Het 3e doel is het Wereld Natuurfonds. Zij komen in januari
iets vertellen over hun werk.
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Eerste schooldag
Maandag 7 januari 2019 is de eerste schooldag van 2019. We willen graag met iedereen een toost
uitbrengen op het nieuwe jaar.
Drents museum
Dinsdag 15 januari gaan groep 5-8 naar het Drents museum in Assen. We worden door een bus bij school
opgehaald en zijn begin van de middag terug . We gaan naar de tentoonstelling Nubië, Land van de Zwarte
Farao’s. Deze tentoonstelling past heel goed bij ons thema in het nieuwe jaar: Afrika.

Stidalnieuws
Het volgende Stidalnieuws verschijnt op donderdag 17 januari 2019.
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