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AGENDA
23 november -Leerlingenraad
27 november- Schoenzetten
5 december - Sinterklaasfeest
10 december -MR-vergadering
11 december- OR-vergadering
13 december -Oud papier (avond)
18 december- Meentheshow groep 7
19 december – Kerststukjes maken
20 december -Kerstdiner 18.00 uur-19.00 uur
21 december – kinderen vrij om 12.00 uur
22 december – 6 januari Kerstvakantie
28 januari 8.30 uur -10.00 uur een leesactiviteit met ouders

Margedagen
15 februari-hele dag vrij
11 juni-hele dag vrij
28 juni-vrij vanaf 12.00uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur
VAN DE DIRECTIE
2018 Ligt bijna weer achter ons. Voor de één was het een mooi jaar, voor de ander soms juist niet. Op
ons IKC zijn we dit jaar druk bezig geweest met de visie en houden we ons op dit moment bezig met
onderzoeken naar de mogelijkheden. We zien uit om hier komend jaar mee door te gaan.
Zelf ben ik daar niet zo lang meer bij betrokken: met ingang van 1 maart heb ik een andere baan
aanvaard. Hoewel ik het naar mijn zin heb op IKC de Meenthe en er nog genoeg uitdagingen liggen,
heb ik op grond van persoonlijke redenen gekozen deze stap te zetten: Ik zal dichter bij huis gaan
werken op IKC ‘t Oelebröd in Ruinen. Koos van Riezen (directeur-bestuurder van Kits Primair) start
direct na de kerstvakantie de procedure om een nieuwe directeur te zoeken. Hierbij wordt de GMR
betrokken. Op de Meenthe is Bertus Warnders de vertegenwoordiger. Uiteraard zullen we er alles aan
doen om een goede overdracht te realiseren. Projecten waar we net mee gestart zijn zoals het groene
plein en de uitwerking van de visie vallen hier ook onder. Ik wens u eerst goede feestdagen toe en we
hopen iedereen 7 januari in goede gezondheid weer te zien.

TERUGBLIK
 Sinterklaas. Een mooie intocht met heel veel Pieten. In de gymzaal en in de Kiem stond
een heel circuit klaar voor de jongste kinderen. ’s Middags kwamen de oudere kinderen
aanbod. Studenten van het Alphacollege hebben deze opzet bedacht en uitgevoerd. Veel
dank aan hen en aan hun docent, dhr Aalders. Ook de OR heeft veel gedaan deze dag.


Kerst. We hebben gisteravond lekker met elkaar gegeten en gedronken. De kinderen in
de groepen met heerlijke gerechten. Voor de ouder(s) verzorger(s) was er glühwein met
andere drankjes en hapjes. Het was de eerste keer dat we dit samen deden met de
Wingerd. Dat vroeg uiteraard enige afstemming. We hopen dat deze opzet een traditie
kan worden. We bedanken Majoma creative kinderkleding, elke zaterdag op de markt in
Assen, voor het mogen lenen van de partytent.



In deze periode van feesten zag de school er ook steeds erg mooi uit. Dit komt door het
Decoteam. We waarderen deze inzet zeer!

ACTUEEL


Het groene plein: 17 januari uur gaan we om 14.15 uur brainstormen hoe we ons plein willen
inrichten. Zoals eerder aangegeven bent u hierbij van harte welkom. Andere betrokkenen zijn:
teams en leerlingraden van beide scholen, alle gebruikers van de Kiem, de gemeente, Wij zijn
Bovensmilde, de jeugd via de soos, adviseurs voor de groene pleinontwikkeling en facilitair
managers van de besturen.

PRAKTISCHE ZAKEN
 Als iemand iets te vieren heeft vinden we dat heel leuk. We zien graag traktaties die niet te
groot zijn. Ook gezonde traktaties worden erg gewaardeerd. Ideeën kunt u bijvoorbeeld
vinden op http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-diversen/

OVER DE VISIE
Visie ontwikkeling op De Meenthe “Eigenaarschap”
In het kader van het onderdeel eigenaarschap hebben juf Marjanka en meester Bertus op
donderdagochtend 13 december een bezoek gebracht aan het Dr. Nassaucollege in Norg. We hebben
daar gericht gekeken hoe de leerlingen daar eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Op deze
school wordt het Zweedse onderwijsprincipe KUNSKAPSKOLAN toegepast. Wat houdt dit in?
Alle leerlingen starten elke ochtend met een basegroup van 8:45 uur – 9:15 uur.
Doel van basegroup: externe structuren voor die dag aan orde stellen. Checken of planning voor die
dag op orde is (15 min.) Journaal kijken (15 min.) i.v.m. normen/waarden en burgerschap. Elke dag
wordt met een basegroup afgesloten van 14:45 u.-15:00 u. Doel hiervan is de dag evalueren.
Bijzonderheden uit deze evaluatie worden meegenomen in het teamoverleg waar elke dag mee start.
Elke dag wordt er dus op groepsniveau en docentenniveau geëvalueerd.
Na de basegroup zijn er meerdere leeractiviteiten. Deze leeractiviteiten vinden plaats op leerpleinen.
Hier zijn vakdocenten aanwezig en werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen. Er is een Gamma
(talen) en een Beta (bio, NasK, wisk) leerplein. Op het leerplein zijn vakdocenten, maar ook collega’s
of onderwijsassistenten aanwezig. Het is mogelijk om sneller door de leerstof te gaan bij vakken die
de leerlingen al goed beheersen. De vrijgekomen tijd kan dan worden besteed aan vakken die men
lastiger vindt. Elke leerling kan in principe zijn eigen tempo aanhouden. Het is met deze werkwijze ook
mogelijk om voor de verschillende vakken op een eigen niveau te werken. Bijvoorbeeld wiskunde op
mavo niveau en Engels op havo niveau. Deze ontwikkeling wordt elke week in een coachingsgesprek
met de leerlingen besproken: elke week spreekt iedere afzonderlijke leerling 15 min lang met zijn /
haar mentor (coach)
We hebben zeer gemotiveerde leerlingen gezien. Het was een leerzame ochtend en de opgedane
kennis nemen we mee in onze eigen visie ontwikkeling op De Meenthe. In januari gaan we kijken op
de Meester Sieberingschool naar het leerplein om inspiratie op te doen.
LEERLINGENRAAD
Vandaag was de tweede bijeenkomst van de leerlingenraad. Timo Knorren is nog toegevoegd aan de
leerlingenraad en was er vandaag voor de eerste keer bij. De leerlingen hebben zelf een agenda
opgesteld en de volgende punten hebben we: inrichting plein, pleinregels, toiletgebruik. Aan het einde
van de vergadering hebben de leerlingen een aantal punten meegekregen die ze in de groepen gaan
bespreken en de volgende vergadering terugkoppelen.

MR
In de vergadering van 10 december jl. is het jaarverslag goedgekeurd. U kunt deze vinden op onze
site. De MR is zeer verheugd met het feit dat de notulen en het jaarverslag van onze vergaderingen
voor ouders terug te vinden is op de site. Ook vinden we het leuk om te zien dat de facebook pagina
geactiveerd is. De volgende vergadering is op 22 januari.

UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
Er is flink gewerkt rond het thema kerst. Zo maakten we tijdens de inloop telkens een nieuw stukje
kerstslinger (vandaag meten we hoe lang hij uiteindelijk is geworden!), we maakten een kerstboom
met takken van breed naar smal, schilderden over kerst, kleiden bij een kerstboom op papier,
timmerden “op een kerstboom” (hamertje tik), vouwden een kerstster, maakten kerstlichtjes met een
echt hulstblaadje eraan, maakten samen met de oudere kinderen een kerststukje en speelden in een
heeeele grote doos (van de nieuwe bank van de peuters). Het werd spontaan de stal van de
rendieren. De kleine blokjes waren voer en volgens de kinderen lusten rendieren ook wijn (?), dus de
wijnglazen uit de kersthoek werden ook verhuisd naar de stal. Donderdagavond hebben we heerlijk
gegeten, terwijl we ook aan kinderen dachten die het minder goed hebben, door iets mee te brengen
voor de voedselbank. Een gezellige tijd! Op naar het volgende thema: winter.

Groep 8
Eén - tegen - allen
Groep 8 heeft de uitdaging aangenomen om het opdrachtenspel 1 (Lies
Molter van de bibliotheek) tegen allen (groep 8) te spelen.
In 6 weken tijd heeft groep 8 80 opdrachten uitgevoerd die met lezen en
bibliotheek te maken hebben.
Groep 8 heeft de uitdaging gewonnen!
Aangezien de bibliotheek heeft "verloren" trakteert Lies ons op een dvd, getiteld KIDNEP.
Groep 8 kijkt deze dvd vrijdagochtend 21 dec., onder het genot van popcorn, chips en ranja.

Groep 2/3
De laatste gymles voor de kerstvakantie deden we “Tien tellen in de rimboe” met meester Gijs
(stagiaire sport en bewegen). Extra spannend, want de lampen gingen uit!

Meentheshow groep 7
Groep 7 heeft de Meentheshow verzorgd. Hieronder een kleine foto-impressie.

INDELING OUD PAPIER
Datum
17 januari
14 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
Reserve:

Naam
Marcel en Bart en Roderik
Wiebren en Wiljon
Robert en Jeroen
Jan K en Martin
Bart en Jeroen
Wiebren en Bart
Bart, Wiljon, Jeroen, Sjaak, Wiebren, A

NIEUWS VAN EXTERNEN
School van de Week
Vanaf week 03 t/m week 26 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de
actie ‘School van de Week’. Elke week wordt er een basisschool verkozen tot ‘School van de Week’.
Alle leerlingen van deze basisschool kunnen in de desbetreffende week voor maar 1 euro zwemmen
bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal op de woensdag of zaterdagmiddag zijn. Alle
basisscholen in de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie, ook ons IKC. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren.
Hoe gaat het te werk?
De kinderen zullen in de desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die
week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod!
IKC de Meenthe is aan de beurt in week 7.

