Nieuwsbrief
Veenhuizen, 11 oktober 2018
DIT en DAT vanuit de school
De vierde nieuwsbrief van dit jaar en wel in een nieuw jasje.
Dit nieuwe jasje is ontwikkeld, net zo zoals vele andere zaken waar we u vanavond van harte
voor uitnodigen. Om 19.30 uur staat de koffie klaar.
Zoals u kon lezen zijn we weer telefonisch bereikbaar. De telefoonlijn doet het, maar er zit een
schoonheidsfoutje in. Het klinkt alsof u doorgeschakeld wordt. De telefoon gaat bij ons gewoon
over, dus u kunt gerust ‘blijven hangen’, totdat er wordt opgenomen.
Daarnaast wil ik u nog even attenderen op de informatiekaart die in MijnSchool staat. Hierin
staan ook alle mailadressen van de collega’s, mocht u ze persoonlijk een bericht willen sturen,
dan kunt u ze in dit document vinden.
Als u het gezellig vindt om voor de vakantie nog even een kop koffie op school te drinken en
even een korte rondleiding te krijgen door de school in de praktijk, wees dan volgende week
woensdag 17 oktober, om 8.30 uur welkom. Ook nieuwe ouders zijn welkom.
Aukje Oldekamp
Voorleeswedstrijd n.a.v. de kinderboekenweek
Vorige week hebben we met z’n allen boeken verkocht en deze week hebben we genoten van
een voorleeswedstrijd.
Wat was het spannend! Met de hele school hebben we geluisterd naar de kinderen van de
bovenbouw die meededen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Er waren voorrondes in de klas en
uiteindelijk mochten er twee van groep 7 en twee van groep 8 dinsdagmiddag voorlezen voor de
hele school. Uiteindelijk heeft Suzanne uit groep 8 gewonnen en gaat zij SPEEL en LEER
vertegenwoordigen in de vervolgronde. Deze vervolgronde is in februari of maart. Alvast heel
veel succes Suzanne!
Plusklassen
De plusklassen zijn dinsdag gestart met een proefje.
Kun je met je ademkracht een stapel boeken omverblazen?
De leerlingen dachten dat dit niet zou lukken.
Maar…. Met behulp van een plastic tas bleek het mogelijk om dit toch te doen! Wilt u het ook
eens proberen?
1 Haal alle lucht uit de tas
2 Leg de tas neer met de open kant naar je toe
3 Leg de stapel boeken op de tas
4 Houd de open kant van de tas in je hand bij elkaar
5 Blaas de tas op.
Veel plezier!

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Deze week wordt het thema ‘pakken’ afgerond.
Vanaf volgende week staat het thema ‘verfraaien’ centraal. In dit thema zoeken de
kinderen naar de betekenis die schoonheid voor mensen kan hebben. Ze stellen daarbij
de vraag in hoeverre een mooie buitenkant kan bijdragen aan het levensgeluk.

PBS en AANDACHT voor
Week 41: Opruimen van materialen
Week 42: Het praten en luisteren naar elkaar

DALTON en ONTWIKKELING
Dit en volgend schooljaar genieten we als team van een intensieve Dalton scholing,
waarbij we toewerken naar gecertificeerde Dalton leerkrachten. Ook worden we in mei
2019 gevisiteerd door de Dalton organisatie.
We hebben reeds het eerste scholingsmoment gehad en het is prettig om met elkaar te
sparren over het onderwijs en hoe we onze kinderen zo goed mogelijk kunnen bedienen,
ieder passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte.
Op 18 oktober staat in het teken van een tweede scholingsmoment. Op 19 oktober gaan
we twee andere scholen bezoeken om inspiratie op te doen en sluiten we de middag
gezellig af om daarna, net als u te genieten van een welverdiende herfstvakantie.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2:

Heeft u de boeken zien staan bij de ingang van groep 1-4? De
Kinderboekenweek is van start gegaan met als thema ”Kom er
bij”. Het prentenboek “Mag ik meedoen” staat centraal. Een
prachtig boek over vriendschap, erbij horen en mag ik
meedoen… In de klas horen we verhalen, zingen we liedjes,
gymmen en maken werkjes over vriendschap. Daarnaast zijn
we gestart met I- pads in de klas. Dat de kinderen hier heel
enthousiast over zijn kunt u zich wel voorstellen. Een
voorbeeld van een programma is
“Ssssst de tijger slaapt”.
Woensdagmorgen, 17 oktober,
gaan wij naar de voorstelling
“Een kleine mol” in Nieuw Roden. U heeft hier
inmiddels een mail over ontvangen. Wilt u er om
denken een stoelverhoger mee te geven? En kunt u
rijden die ochtend dan mag u dat doorgeven aan juf
Annet of juf Margriet.

Groep 3

Wat gaat dat leren lezen toch snel. De afgelopen weken hebben we weer heel wat
nieuwe letters geleerd; de aa, e, v, n, ee en b. We hebben allemaal nieuwe
spelletjes gekregen waarmee we alle letters en woorden kunnen oefenen. Ook zijn
we begonnen met het werken op de Ipad. Wat vinden we dat leuk!
Tijdens de kinderboekenweek hebben we bezoek gehad van een mevrouw van de
bibliotheek. Zij heeft ons een verhaal verteld en daarna hebben we zelf ons eigen
verhaal bedacht en geschreven. Ook de voorleeswedstrijd was erg leuk Wat
kunnen de kinderen van groep 6, 7 en 8 mooi voorlezen. Wij hebben ervan
genoten!

Groep 4-5

We hebben een fijne opening van de Kinderboekenweek gehad. Ook in de klas zijn
we hier druk mee. Er wordt voorgelezen en er worden gedichten en versjes over
vriendschap geschreven. Komende vrijdag zullen een aantal kinderen hun creatie
ten gehore brengen.
Inmiddels hebben de leerlingen kennis gemaakt met juf Lysbeth. Ze heeft al een
dag voor de groep gestaan en zal het verlof van juf Brenda binnenkort invullen.
Sinds deze week hebben de leerlingen een nieuwe plek gekregen in de klas.
Vandaag, donderdag 11 oktober, zijn we gestart met het maken van een lampion.
Vrijdag start een project over de begraafplaats en het graftrommelmuseum.
Volgende week woensdag gaan we beide plekken bezoeken. In de volgende dit en
dat hoort u hoe we dit bezoek hebben ervaren.

Groep 6-7

De weken vliegen voorbij! Nog maar een weekje en dan is het alweer
herfstvakantie. Wat hebben we weer leuke dingen gedaan en hard gewerkt! Het
bezoek aan het gevangenismuseum was een groot succes, de kinderen hebben
ervaren hoe het leven eruitzag voor de kinderen die uit Amsterdam opgezonden
werden naar Veenhuizen. Wat ze het leukste vonden? Het bonen sorteren!
Dus...mocht u thuis nog iets uitgezocht willen hebben 😊...het stomst vonden ze
dat ze andere kleren aan moesten, gelukkig zetten de meeste kinderen zich snel
over hun schroom heen toen juf zich ook zo uitdoste. Zo kwamen ze helemaal in
hun rol van de dag!
De juniordag op het TT-circuit was ook super, maar tjee, wat een geluid komt er
uit die motoren, spectaculair!
Deze week zijn we begonnen met een beloningssysteem voor de kinderen. Voor
elke dag dat zij de pbs-regel van de week (deze week: spullen goed opruimen,
klas netjes houden) krijgen ze allemaal een punt in de zogenaamde Classdojo. Ook
kunnen ze punten verdienen door binnen 5 tellen nadat de tingel gaat, stil te zijn
en juf aan te kijken. De punten vliegen ons om de oren! Bij 500 punten hebben de
kinderen een spelletjesmiddag verdiend.
Tot de volgende DIT en DAT!

Groep 8

Maandag 8 oktober kwam er iemand in de klas van bureau Halt. We hebben
gepraat over groepsdruk en de invloed van een groep. Wat doe je wanneer al je
vrienden iets doen wat niet mag? Kies je ervoor om mee te doen, of maak je een
bewuste keuze? Je moet dan best sterk in je schoenen staan. We hebben gekeken
naar een filmpje over vier vrienden die iets hebben vernield. Wat deed dat met de
kinderen, het slachtoffer en wat waren de gevolgen?
De medewerkers van bureau Halt proberen zo kinderen te vertellen wat ze doen,
wat de gevolgen kunnen zijn en geven tips wat je kan doen wanneer je onder druk
staat. Een leuk interactieve les. Vraag er maar eens naar!
Daarna zijn we met de klas naar de boerderij van Riedstra geweest. We kregen
daar een rondleiding op de boerderij, zodat we konden zien waar ons eten
vandaan komt. We waren ook getuige van de geboorte van een kalfje. Wat een
geluk. Mooi moment! De kinderen waren niet weg te slaan bij de kleine kalfjes.
Vervolgens gingen we met de producten afkomstig van de boerderij aan de slag
met een toetje. Erg leuk om te doen, en bovendien; lekker! We sloten af met een
lunch waarbij we ook ons zelfgemaakte toetje mochten opeten. Familie Riedstra:
BEDANKT!

PRAKTISCH en HANDIG
Vanavond

Ouderavond 19.30 tot 21.30 uur

17 oktober

Koffieochtend 8.30 tot 9.30 uur

18 en 19 oktober

school gesloten i.v.m. margedagen, scholing personeel

Aansluitend
herfstvakantie!

Graag ontvangen we iedereen maandag 29 oktober om 8.25 uur.

DORP EN OMGEVING
Activiteiten in de herfstvakantie
23 oktober: Mega-Speel-Dag
Op dinsdag 23 oktober aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de
Brinkhof en Welzijn in Noordenveld een Mega-Speel-Dag, bedoeld voor kinderen t/m groep 8.
Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van de Brinkhof voor één dag om tot een
waar speelpaleis. We hebben diverse luchtkussens geregeld, een mega-dart-bord, balspelletjes,
een stormbaan en een pannakooi.
In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren, schminken en is er een ‘bioscoop’ om rustig bij
te komen als je moe bent van het spelen. We maken het deze keer helemaal speciaal met een
workshop Djembé spelen in de ochtend en een clinic van de basketballers van Donar in de
middag.
De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag bedragen € 5,00, inclusief ranja en een
broodje knakworst. Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de
WIN; dit is mogelijk tot 19 oktober aanstaande. Uiteraard kun je ook spontaan langskomen op
dinsdag 23 oktober. Graag tot dan!
28 oktober: Spektakeltocht
Een van de routes tijdens de 5e editie van de Spektakeltocht op zondag 28 oktober is ‘Het
Betoverde Bos’. Dwarrelende herfstblaadjes, verstopte dieren, sprookjesachtige figuren,
dromerige geluiden, kleuren en geuren. Laat je onderdompelen in het prachtige bos van Norg en
geniet van deze unieke belevenis voor het hele gezin. Samen wandelen, samen luisteren, samen
ruiken, samen maken, samen voelen, samen genieten. Alle ingrediënten voor een heerlijke
herfstdag herinneringen maken in Norg. De route van vijf kilometer gaat over onverharde wegen
en smalle paadjes. Houd hier rekening mee als het gaat om schoeisel en kinderwagens.
‘Het Betoverde Bos’ start tussen 09:30 en 10:00 uur vanuit het Bewegingscentrum Norg.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,50 voor deelname. Zij ontvangen sowieso een mooie
herinneringsmedaille van ons. Ben je 13 jaar of ouder, dan bedragen de kosten € 5,00 exclusief
medaille of € 6,00 inclusief medaille. Leden van de KWBN ontvangen € 1,00 korting.
Voorinschrijven kan tot 20 oktober via www.spektakeltochtnorg.nl en tussen 22 en 27 oktober
bij de balie van het Bewegingscentrum Norg. Uiteraard kunt je je ook nog op de dag zelf
aanmelden.
Mega 4x4 Voetbaltoernooi voor jongens en meisjes

U hebt niet zo lang geleden de Gemeentelijke Activiteitenkalender ontvangen.
Op deze kalender staat ook het Mega 4x4 Voetbaltoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijd Onder
8, Onder 10 en Onder 12.
Dit toernooi wordt nu al weer voor de 5e keer georganiseerd. Elke keer is het een groot succes
geweest.

Wat is het doel van het toernooi:
1. Jongens en meisjes in beweging brengen.
2. Kinderen weg van tablet, laptop, telefoon.
3. Kinderen door sporten te binden, verbinden.
4. Leren omgaan met teleurstelling, plezier, winnen/verliezen, lichamelijk contact, vallen, opstaan,
rennen, moe worden.
Opgave, zie flyer in de tas van uw zoon of dochter

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Iedereen krijgt een medaille
Tijden: 17.30 tot 18.15 uur, 18.15 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen 20 baantjes, kinderen 10 baantjes per dag. Kosten 9,00 euro
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar !!
Opgeven kan bij de receptie van sportcentrum de Hullen.
Vanaf dinsdag organiseren we elke dag leuke activiteiten o.a. spelletjes in de kantine,
cake versieren en spijkerbroekhangen. Dit jaar ook weer een kleurplaatwedstrijd.
We sluiten de 4daagse af op vrijdagavond met een spetterende zwemdisco
Geef je op: zwembad De Hullen 050-5019268

