26 februari 2020

Agenda
27 februari
2 maart
5 maart
5 maart
11 maart
18 maart
20 maart
20 maart
27 maart

Voorstelling groep 4,5,6
Start spreekbeurten
Leerlingenraad
Gastles “Discriminatie”
Ophalen oud papier
Stidalnieuws
Nationale Pannenkoekendag
Sport- en Speldag gr 1-4
Bazaar

Mededelingen
Herinnering ouderbijdrage en Schoolreis/kampgeld
Mocht u die nog niet hebben betaald, wilt u dit dan z.s.m. doen i.v.m. de schoolreizen van de kinderen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is € 11 per kind. Deze bijdrage graag overmaken op de rekening van de ouderraad
Stidalschool: NL10.RABO.031.26.39.023 te Dalerveen. Voor leerlingen die na 1 januari op school zijn
gekomen is de bijdrage € 5,50.
Vergeet de naam van uw kind niet !!
Schoolreis:
De groepen 1 t/m 5 gaan één dag op schoolreis. De kosten voor de ouders zijn € 25,00 per kind.
Schoolkamp:
De groepen 6, 7 en 8 gaan drie dagen op werkweek. Als bijdrage in de kosten betalen de ouders
€ 60,00 per kind.
Schoolreis- en schoolkampbijdrage graag overmaken op de rekening van de ouderraad Stidalschool:
NL10.RABO.031.26.39.023 te Dalerveen.
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Bazaar.
Op vrijdag 27 maart staat de jaarlijkse bazaar weer gepland. Binnenkort komen de leerlingen van onze
school weer langs de huizen voor de verkoop van de loten. Ze kunnen dan tegelijkertijd de Pruttelpot langs
brengen.

Voorstelling gr 4,5,6
De leerlingen van groep 4,5,6 gaan morgen naar de voorstelling De Wolf is terug. De voorstelling gaat over
een bos vol keurige dieren, waar opeens een wolf verschijnt die de heleboel verstoort, maar wel voor rede
vatbaar is. Dit leidt tot allemaal komische situatie.
Sport- en Speldag groep 1-4
Voor de leerlingen van groep 1-4 staat op vrijdag 20 maart de sport- en speldag gepland. We gaan die dag
naar Aelderholt om te spelen en te zwemmen. Dit kan alleen doorgaan als er voldoende begeleiding is en
op dit moment is dat nog niet het geval. Dus: zijn er nog (groot)ouders die mee zouden kunnen, dan graag
zo spoedig mogelijk doorgeven aan juf Diana.
Generale repetitie voorstelling
Vrijdag 6 maart is de generale uitvoering van de toneelvereniging Maskerade te Dalerveen.
Het stuk heet “Renovatie”. Alle kinderen zijn welkom vanaf 19.30 uur in de Boerhoorn. De kinderen krijgen
een zakje chips namens de toneelvereniging. Na de tijd is er een leuke kinderverloting.
Gastles discriminatie.
Een paar keer per jaar hebben we een gastles voor de leerlingen van groep (6), 7 en 8 over een
maatschappelijk onderwerp. Dit keer dus een les over discriminatie, nog steeds een actueel onderwerp.
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Voorstelling Peter Pan
Wij hebben als scholengroep een aantal kaarten voor de leerlingen van groep 3 en 4 voor de voorstelling
van Peter Pan op 22 maart om 15.00 uur in het Atlastheater te Emmen. De kinderen maken in de klas deze
week een tekening of verhaaltje voor Peter Pan en kunnen daarmee meedoen aan de verloting. Per kind
kan er 1 ouder mee. Daarnaast staat er ook een meet en greet gepland met o.a. Peter Pan en Wendy. U
kunt bij juf Diana aangeven als u niet mee wilt of kunt doen aan deze verloting. Dan houden wij daar
rekening mee.
NL-doet
In de kalender staat NL-doet vermeld voor zaterdag 14 maart a.s. Deze dag gaat niet door. In plaats daarvan
hebben we zaterdag 4 en 11 april als kluszaterdagen gepland. Naderen informatie volgt later.
Bezoek Ontdekhoek.
Groep 5 en 6 werken vanaf deze week aan het thema Techniek. Meester Guus heeft dit samen met een
leerkracht van de Markeschool voorbereid. In dit kader bezoeken ze samen met de leerlingen van groep 5
en 6 van de Markeschool volgende week dinsdag de ontdekhoek in Hoogeveen.

Uit de Stidalschool geklapt
Eindadviezen.
Juf Inge heeft met alle leerlingen de definitieve adviesgesprekken gevoerd en deze zullen worden
doorgegeven aan de desbetreffende middelbare scholen. Woensdag 15 en donderdag 16 april zal de
Eindtoets plaatsvinden. In overleg met de leerlingen is er dit jaar gekozen voor de Iep-toets. Dit is een
schriftelijke toets die verspreid over 2 dagen wordt afgenomen. De leerlingen gaven aan dat zij dit prettiger
vinden dan een digitale toets. Nadere informatie over deze toets kunt u vinden op
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/
Interne Audit.
Binnen de scholengroep houden we als MT (directie, locatiecoördinator en intern begeleider) een interne
audit binnen de scholen van de scholengroep. We vinden het waardevol om deze audit te gebruiken als
praat- en denkkader voor onze onderwijskwaliteit en onze ambities. Tegen welke vraagstukken lopen we
aan en wat speelt er in de lokale context? Als richtlijn nemen we het Onderzoekskader van de Inspectie.
Daarbij kijken we o.a. naar het onderwijsproces, hoe geven we het onderwijs vorm, het schoolresultaat, en
het schoolklimaat. De resultaten zullen worden teruggekoppeld naar team en MR en worden meegenomen
in het nieuwe schooljaarplan voor 2020-2021.

Huiswerk
Huiswerkweken.
Vanaf deze week krijgen de leerlingen van groep 6,7 en 8 weer hun huiswerkmap mee naar huis. Het is de
bedoeling dat ze deze uiterlijk woensdag weer inleveren. De leerlingen van groep 6 krijgen één blad, die
van groep 7 twee bladen en de leerlingen van groep 8 krijgen er drie mee. De huiswerkweken duren 6
weken.
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Stidalnieuws
Het volgende Stidalnieuws verschijnt op woensdag 18 maart 2020.
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