Veenhuizen, 13 september 2018
Beste ouders,
Al bijna twee weken zijn we weer in actie en we kunnen terugkijken op een goed begin.
In de klassen heerst een goede sfeer en wat was het ook fijn om met elkaar het startfeest en 1-jarig
bestaan te vieren. Mocht u nog even willen nagenieten, de foto’s staan in het fotoalbum op mijn
school.
En hierbij nieuwsbrief nummer 2. Ik heb begrepen dat de wens er lag om de berichtgeving vanuit
school meer te bundelen. Wij gaan ons best hiervoor doen, vandaar de keuze om tweewekelijks een
nieuwsbrief uit te doen. Uiteraard zijn er ook berichten die wel direct gecommuniceerd moeten
worden, deze kunt u dan verwachten in uw account van MijnSchool.
In de eerste week hadden we naast het Startfeest op dinsdag ook een feestje op donderdag. Juf
Metje, werkte namelijk 40 jaar in het onderwijs en al 40 jaar bij ons op school. Tevens werkt ze als
Intern Begeleider op de scholen in Een en Westervelde. Gezamenlijk met de andere scholen hebben
we juf Metje verrast met een ontbijtje. We hebben juf Metje onthaald met een erehaag en een mooi
lied. Gedurende de dag moest juf Metje in iedere klas ‘letters verdienen’ met een opdracht. Uit deze
letters ontstond het adres waar we ‘s middags, samen met de andere scholen, een receptie hadden
voorbereid voor Metje, haar gezin en al haar collega’s.
Nu terugkijkend op de tweede week is het een week zonder grote feesten, maar wel met gezellige
dagelijkse feestjes in de klas.
De komende weken gaan we verder SPELEN en LEREN in de groepen en graag presenteren we de
dagelijkse gang van zaken aan u op 25 september a.s.

Namens team SPEEL en LEER

DIT en DAT






DIT en DAT; vanaf de volgende nieuwsbrief zal iedere groep een bijdrage leveren, om DIT en
DAT vanuit de groepen te laten horen.
Graag heten we enkele nieuwe leerlingen van harte welkom: groep 1: Esmee de Groot en
Huub Kramer. Groep 3: Thomas Hofman, groep 5: Sander Hofman, groep 6 Arwen Hendriks.
We hopen dat jullie je snel thuis voelen en wensen jullie een hele, fijne tijd op SPEEL en LEER!
De deco-commissie is ook al gestart en is bezig om ons gebouw in herfstsferen te brengen.
Plusgroep: onze plusgroep zal volgende week starten onder leiding van juf Joke.
Oudergesprekken: zoals u heeft gelezen willen we dit jaar wederom starten met
kennismakinggesprekken. Sinds afgelopen maandag kunt u zichzelf online inplannen.
Als team hebben we de gespreksrondes van vorig jaar geëvalueerd en we zijn tot het
onderstaande schema gekomen voor het komende schooljaar:
September:
November:

reguliere kennismakingsgesprekken
reguliere oudergesprekken

Februari:
April:
Juni:

facultatief (op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van ouders)
reguliere oudergesprekken
facultatief (op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van ouders)

Groep 8 zal in september en november meedoen met reguliere oudergesprekken. Eind
februari zullen zij verwijzingsgesprekken hebben met alle ouders. In april zijn de kunnen er
nog gesprekken volgen n.a.v. de resultaten van de eindtoets van groep 8.
Indien u tussentijds de leerkracht wilt spreken, dan bent u natuurlijk van harte welkom om
hier een afspraak voor te maken.


Dalton: Wellicht heeft u van uw zoon of dochter vernomen dat we gestart zijn met het
werken op ons leerplein. Wat dit precies inhoudt, kunt u horen op onze ouderavond.
Graag informeren we u hier dan uitgebreid over.



PBS: Na de teamscholing op 30 augustus jl. zijn we weer enthousiast gestart met PBS na de
vakantie. Iedere week geven we aandacht aan een bepaalde gedragsverwachting. In de
eerste week stond ‘goed gedrag bij het naar binnen gaan van de school’ centraal, in deze
week wordt aandacht gegeven aan ‘goed gedrag in de gang’.



Korfbaltoernooi: dit wordt georganiseerd door de vereniging in Norg. Zoals u kon lezen op
het ouderportaal, houdt juf Ellen u op de hoogte over de organisatie.

PRAKTISCH en HANDIG


Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Het thema van de Kinderboekenweek is
Vriendschap.
Donderdagmiddag 4 oktober van 14.00 tot 14.30 uur organiseren we een boekenmarkt voor
de kinderen. De kinderen mogen boeken thuis verzamelen en verkopen op school voor kleine
prijsjes tot maximaal €2,-. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook boeken kopen van elkaar.
Uiteraard is iedereen welkom om rond te kijken (opa’s, oma’s, broertjes, zusjes enz.).
Binnenkort wordt er een inventarisatie gemaakt in de klassen wie graag boeken wil verkopen.
Met vriendelijke groet,
Team Speel en Leer



Privacywetgeving: in het kader van de nieuwe wet, zijn we verplicht als kindcentrum u als
ouder ieder jaar te vragen om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Volgende week ontvangt uw zoon of dochter een formulier mee in de tas.
We willen u vragen het formulier per kind in te vullen en uiterlijk 27 september bij de eigen
leerkracht in te leveren.



Tip: lukt het niet om u in te schrijven voor de oudergesprekken met de app van MijnSchool,
probeert u het dan via de computer.

In de herhaling:


Om alvast te noteren in uw agenda: 25 september 18:30-19:30 uur ouder-kind avond,
waarbij de leerlingen hun ouders laten zien wat zij doen en hoe zij werken op school. En op
de avond van 11 oktober 2018, tijden volgen nog, zal er een algemene informatieavond voor
ouders plaatsvinden.



Gymnastiek: alle kinderen zullen zowel op maandag, als op vrijdag gymnastiek krijgen. Deze
lessen zullen op maandag gegeven worden door de vakleerkracht Gerard-Jan en op vrijdag
door de groepsleerkrachten.



U zoon of dochter brengen naar school:
Graag ontvangen we de ouders van groep 1 t/m 3 in de klas. U kunt uw zoon of dochter
vanaf 8.20 uur in de klas brengen. De leerkracht zal dan ook aanwezig zijn. U kunt hiervoor
de achteringang gebruiken.
Groep 4 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur op het voorplein spelen. Er is dan ook pleinwacht
aanwezig. Om 8.25 uur gaat de bel en wachten ze in per klas buiten bij de ingang, totdat de
leerkracht de kinderen naar binnen begeleidt.
Groep 4 / 5 mag dan via de zijingang naar binnen.
Groep 6 /7 en groep 8 verzamelen zich bij de hoofdingang.
Om 8.30 uur is iedereen dan startklaar om te beginnen.

NIEUWS VANUIT HET DORP OF OMGEVING
Kinderfeest!
Op zondag 16 september, om 9:30, zal er een vrolijk kinderkerkfeest plaatsvinden, over o.a. talent en
liefde. We zingen, samen met de band, liedjes, luisteren en kijken naar een mooi verhaal, bidden met
elkaar en gaan samenwerken aan een interessante activiteit. En het leuke is: je mag verkleed komen!
Gewoon zoals jij er graag uit wilt zien, kom als jouw unieke jij! Iedereen is welkom, jong en oud en
neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee, dan is het alleen maar gezelliger! Aan het eind is er
drinken en wat lekkers.
Wat: Kinderkerkfeest
Wanneer: Zondag 16 september
Tijd: v.a. 9:30
Waar: Koepelkerk Veenhuizen (Hoofdweg 112)
Ben je van plan te komen of heb je een vraag, wil je dan een mailtje sturen naar:
kinderkerkveenhuizen@gmail.com? Niet verplicht, maar wel handig voor ons om te weten.
Groetjes Joanne,
namens het kindernevendienstteam van de Koepelkerk
Nieuwe activiteitenladders uit

NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig
zijn of muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder
loopt van oktober t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er komt nu 1
ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in
een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker gaan dansen bij de streetdance activiteit.
Voor de kleinere kinderen staat kennismaken met kleutergym op het programma.
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de molen bekijken. Ook kun je zingen bij een
meisjeskoor en wat dacht je van hutten bouwen bij de scouting of muziek maken bij een drumband.
In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg. Ook kunnen alle kinderen in november
kennismaken met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 14 september op via
www.activiteitenladder.nl

De activiteitenladder wordt z.s.m. uitgedeeld, wanneer de school deze ontvangt.

Speel-o-theek de Flierefluit organiseert een

Datum:
Tijd:
Plaats:

Zaterdag 13 oktober
10.00 tot 12.00 uur
Dorpshuis “De Enter” Haulerwijk

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!
De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!!
Tevens hebben we een SUPERAANBIEDING om nu lid te worden.
Voor de kinderen is er ook 1x gratis grabbelen!!
Wilt u zelf met uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed op de beurs staan? U kunt een tafel
huren voor € 6,50 per tafel. Een lege plek voor bijvoorbeeld een kledingrek of groot speelgoed
(maximaal 1.20 mtr en zelf meenemen) kost ook € 6,50. Prijzen zijn inclusief 1x koffie/thee per
tafel/lege plek.
Opgave of info kan via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen met
Elly Heeringa tel. (0516)421417 (liefst na 19 uur)

