Nieuwsbrief
Veenhuizen, 12 september 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Wat hebben we genoten van het startfeest vorige week.
Wat fijn om u allen weer te mogen ontvangen.
En wat hadden we een geluk met het weer.
We gaan er een fijn schooljaar van maken!

Informatievoorziening
Op dinsdag heeft u een bericht van MijnSchool ontvangen dat de schoolagenda gevuld is.
Daarnaast staat er vanaf volgende week ook de informatiekaart op MijnSchool.
Hierin staat alle praktische informatie voor dit schooljaar bij elkaar.
De informatiekaart maakt onderdeel uit van onze kindcentrumgids, deze kunt u op onze website
vinden.
MR
We zoeken een nieuw MR-lid.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij
het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de
medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de
schooladvies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad
voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over
het beleid op school.
De tijdsinvestering is te overzien. We vergaderen ongeveer zes avonden per jaar.
Heeft u vragen of interesse, wilt u dit dan kenbaar maken in de maand september aan Martine
Lok of Mark Bosloper.
Logopedie op school

LOGOPEDIE op school
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u laten weten dat er met ingang van september 2019 de
mogelijkheid bestaat om uw kind logopedische therapie te laten volgen op Kindcentrum Speel en
Leer te Veenhuizen. Gebleken is dat het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt
om dit nog na schooltijd te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de
mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van
de school. Kindcentrum Speel en Leer heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (sinds
1989).
Logopedist Stynke de Vries zal voortaan elke vrijdag op school aanwezig zijn. Zij verzorgt zowel
het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem,
mondmotoriek en gehoor in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Stynke is een
ervaren logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid met verschillende
specialisaties. Voor vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op Speel en
Leer. Kom gerust eens langs!
Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist.
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw
zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website:
www.depraatmaatgroep.nl
Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op school) of online
via de website, of door contact op te nemen met onze logopediste:
Stynke de Vries
stynke@depraatmaatgroep.nl
0629377873
DE PRAATMAAT GROEP
info@depraatmaatgroep.nl
06-12988729

Plusgroep
Elke dinsdagmiddag komt de plusgroep bij elkaar. We zijn begonnen met logische denkpuzzels.

Daar moet je wel geduld voor hebben. De kinderen hebben zelf een pentapuzzel gemaakt.

Het volgende onderwerp is ‘Reizen en vervoer’. Met brainstormen, samenwerken en extra werk
voor in de klas gaan de kinderen een muurkrant maken die dan tijdens de Kinderboekenweek
gepresenteerd kan worden.

Er wordt gewerkt volgens de taxonomie van Bloom. Werk wordt beoordeeld en geëvalueerd.
De sfeer is gezellig en onderzoekend. Hoe reis je? En met wie? Kun je daar ook andere
combinaties mee maken? Het leukst wat daaruit kwam was reizen met lange mensen op een één
wieler.
To be continued!
Juf Annet
Gevonden voorwerpen
We hebben inmiddels een hele verzameling. Indien u nog wat mist, kom dan volgende week
even langs bij meester Ger of Albert. Aan het einde van volgende week zullen we de gevonden
voorwerpen aan een goed doel doen toekomen.
Ouder en kind informatieavond
Op dinsdag 17 september 2019 willen we u en uw kind(eren) van harte uitnodigen voor een
informatieavond op school. Net zoals vorig jaar bent u welkom om een 'rondleiding' te krijgen
door het klaslokaal van uw zoon of dochter. De kinderen zullen dan vertellen en laten zien wat
belangrijk is in dit schooljaar. Een fijn moment om informatie te vergaren en nader kennis te
maken.
U kunt de groep(en) binnenlopen tussen 17.30 en 18.30 uur.
Wees van harte welkom.
Burgemeester
Volgende week woensdag ontvangen we onze burgemeester Klaas Smid op ons kindcentrum. De
burgemeester geeft dan het officiële startsein voor de promotie rond het culturele evenement:
‘Oktober Kindermaand’
Oktober Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, met hun (groot)ouders, kennis te laten
maken met kunst, cultuur en erfgoed in Drenthe. Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om
musea of theaters te bezoeken en deel te nemen aan culturele activiteiten. Met het gratis
aanbod voor kinderen neemt Oktober Kindermaand veel drempels weg.

De programmaboekjes worden, na de Burgemeestersactie op uw school, uitgedeeld aan alle
basisschoolleerlingen in Drenthe. Ook in Groningen en Friesland gaat op deze dag het project
van start.
Tijdens de Burgemeestersactie vertellen de burgemeesters de leerlingen over Oktober
Kindermaand en treden zij op als quizmaster bij de Culturele Quiz, een quiz bedoeld voor groep
5 t/m 8.
Uiteraard ontvangen we onze burgemeester met een rode loper, een erehaag en ook wordt de
burgemeester toegezongen door ons met een speciaal welkomstlied.
We kijken uit naar zijn komst.

PBS en AANDACHT voor
Week 3: Hoe spelen we buiten en het toiletbezoek.
Week 4: Aandacht voor voetballen en het spelen op het plein voor
schooltijd.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2:

We gaan alweer drie weken naar school! En wat hebben we het allemaal naar onze
zin. Heerlijk spelen in de klas, gymmen op maandag, spelletjes doen in het
speellokaal op donderdagmiddag, kringspelletjes doen en liedjes zingen en
opzegversjes opzeggen. Verjaardagen gevierd, enz. Na de vakantie zijn Elise,
Dyon, Lasse en Guusje gestart in groep 1. Dinand komt 24 september bij ons in de
klas. Nu komt hij af en toe een ochtend meedraaien. We vinden het heel erg leuk
dat jullie bij ons in de groep zijn gekomen! Wij wensen jullie een hele fijne,
leerzame tijd in groep 1 en 2!

Op dit moment werken wij over het thema: “Kleine muis zoekt een huis”. Van
de bibliotheek hebben we een leskist ontvangen over dit prentenboek. Iedere dag
komt een leuke les aan de orde over dit boek. In de klas zijn werkjes te zien over
de muis en een appel. Op de kijktafel is veel te zien over dit prentenboek.
Een aantal praktische zaken:
 Het doelen bord hangt weer bij de ingang van de
klas.
 Denkt u aan de gymschoenen? (geen veters
a.u.b.)
 Iedere donderdagmorgen gaat onze groep naar
de schoolbieb. In de postvakjes van de kinderen
komen de geleende boeken te liggen die mee
mogen naar huis.
 Op de laatste vrijdag van de maand mogen de kinderen speelgoed mee
naar school.









Groep 3

Wist u dat de kinderen ook een lesje over het verkeer krijgen iedere week?
Dit doen we op woensdagmorgen.
Op vrijdagmorgen krijgen de kinderen Engels. We zingen liedjes en leren
woorden.
Op donderdagmorgen lezen de kinderen van groep 5 of 6 voor aan de
kinderen van groep 1 en 2 uit een prentenboek.
De kinderen nemen regelmatig een tekening mee naar huis waar
“Schrijfdans” op staat. We oefenen schrijfbewegingen en patronen.
Wilt u kleine doosjes sparen en plastic doppen?
Zijn er ouders die verkleedkleren hebben voor onze huishoek?
Is er een ouder die wil helpen met het maken van een boom van toiletrollen
in de klas?
We hebben een aquarium in de klas. Super leuk!!

Groep 3:
De eerste weken zijn voorbij en de kinderen uit groep 3 doen het super! De
papegaaien hebben al 4 letters geleerd en maken en lezen woorden met die
letters. Ze maken zelfs al zinnen met de magnetische letterdoos. De cheeta's
hebben de letter g geleerd en oefenen nu met de tweetekenklanken au, ui en ei.
Ze vinden het best lastig om te onthouden welke letter vooraan moet. En die ie en
ei lijken ook zo op elkaar! We oefenen lekker door, want...door proberen kun je
leren!
Met rekenen werken we in onze nieuwe boekjes. Dat vinden we leuk! Dit boekje
heeft 2 kanten; de gewone lessen en de conditietraining. Vandaag had groep 3 de
eerste conditietraining; rekenen op tijd om het steeds beter te kunnen. We deden
enorm ons best en hadden een goed tempo!
Er zijn ook weer heel wat schoolafspraken voorbijgekomen: hoe ga je naar binnen,
hoe loop je op de gang, hoe los je het op als iemand iets doet wat je niet leuk
vindt, hoe zorg je ervoor dat we elkaar goed kunnen verstaan, enz., enz. Ook
hebben we samen met groep 4 bedacht wat de klussen van de klassendienst gaan
zijn en hoe we samen onze klas netjes kunnen houden. Er wordt door sommige
kinderen heel wat afgepoetst...en dan niet omdat de tafel vies is, maar omdat
water, een doekje en heen en weer lopen zo ontzettend leuk zijn 😉.
Helemaal zelf werken (en dus stil zijn) vinden de meesten van ons nog lastig, maar
elkaar fluisterend helpen kunnen we al super!
En tussen dat harde werken door hebben we leuke gesprekjes, geven we af en toe
een knuffel, spelen we lekker buiten en zingen we heel vaak "banaaaan, banaaaan,
eigenlijk te krom om te staaaan!". Een leuk liedje, maar als het eenmaal in je
hoofd zit, kom je er niet meer af...dat merkt vooral juf Ellen, die dit nummer al 2,5
week in haar hoofd heeft...maar verder heeft juf Ellen het erg naar haar zin in
deze groep!

Groep 4

Onze groep zit ’s morgens in de kleutergymzaal.

Dat is handig, want daar hebben we veel ruimte en kunnen we af en toe rennen of
springen. Dat is ook goed voor de conditie. Ook voor onze hersens doen we
conditietraining. Met rekenen gaan we elke dag trainen om zoveel mogelijk
sommen te maken in bv. 5 minuten. We leren eerst de 10-sommen te maken, die
zijn makkelijk. Net als de dubbelen. Dan heb je nog de verdwijndommen en de
bijna 10-sommen. Zo zijn er veel trucjes om de sommen snel op te lossen. Onze
rekenconditie wordt steeds beter!

Met spelling hebben we al drie spellingscategorieën geleerd.

Met taal discussiëren we over spelletjes, hebben we het over regels en
samenwerken. Ook hebben we de woorden van de week die we oefenen.
En met estafette oefenen we het lezen. We moeten veel lezen.

Het is wel hard werken met al die vakken. Dat is nog wel een uitdaging. Gelukkig
gaat het steeds beter. Dan hebben we soms nog tijd over voor spelletjes. Scrabble
bijvoorbeeld of splitsmemory.
Komt u dinsdag de 17e een kijkje nemen in groep 4? Dan kunnen we u alles laten
zien! Misschien mag u dan ook spelletjes doen…
Groep 5-6

Het lijkt wel of we al weer weken aan het werk zijn! Zo hard is er door de kinderen
gewerkt. De eerste weken hebben we veel aandacht gehad voor samenwerking en
een fijne sfeer in de klas. Zo hebben de kinderen een week lang een ‘fijne klas’
bingo gespeeld, waarbij zij opdrachten moesten doen die bevorderlijk zijn voor een
goede sfeer. Denk aan ‘geef iemand een compliment’, of maak iets voor een
klasgenoot’. Aan het eind van de week moest de bingokaart vol zijn. Dit lukte
iedereen!
De rekenmethode is in een nieuw jasje gestoken. Dit was heel even wennen, maar
pakt voor iedereen fijn uit. De methode is helemaal digitaal. Na een Instructie
samen met de juf gaan de kinderen zelf aan de slag, met sommen die aangepast
worden aan het niveau van het kind. De juf kan op haar eigen scherm volgen hoe
de kinderen het doen en kan de kinderen die problemen hebben meteen helpen.
Geweldig!
Volgende week tijdens de kijkavond kunt u zelf even een rekentaakje met uw kind
proberen!
U hebt op het ouderportaal kunnen lezen over het raadsel van de week. Tot nu toe
waren de antwoorden: ‘Vincent van Gogh en het zeepaardje’. Vrijdag weer een
nieuw raadsel.
Met wereldoriëntatie werken we aan het thema ‘uitvindingen’. Zo hebben we het
over het bouwen van Hunebedden gehad. Hoe werden deze gebouwd in die tijd?
De kinderen hebben met aardappelen (als kei) en potloden (als boomstam) zelf
ervaren hoe men de keien over de boomstammen rolde.

We hebben bezoek gehad van Massimo, een ‘meesterverteller’, in het kader van
Kunstmenu.
Massimo vertelde verhalen van vroeger aan de hand van spullen die hij in z’n
reiskoffer/ rariteitenkabinet had. Zo vertelde hij naar aanleiding van een
meegenomen tand over potvissen, mammoeten, hunebedden (hoe ze gebouwd
werden), het meisje van Yde, het reizen door Drenthe in het verre verleden,
enzovoort. Massimo kon deze verhalen vertellen omdat hij er zelf bij was geweest.
Hij had namelijk heel vroeger een drankje gekregen, waardoor hij onsterflijk was
geworden. De kinderen hebben genoten!

Groep 8

De allereerste DIT en DAT uit onze groep. En wie kunnen nu beter zeggen hoe het
gaat en wat ze er van vinden dan de kinderen zelf?
Hier een reactie van de kinderen:
De nieuwe rekenmethode is even wennen maar we snappen het wel Luke
Het buiten voetbal gaat al een stuk beter sinds de oude groep 8 weg is. Karsten!
Het nieuwe schooljaar moest weer even wennen maar intussen beginnen we elkaar
steeds meer te helpen en beginnen we ook meer aan alles te wennen. Sven!
De lessen zijn leuk en de juffen en alle kinderen ik denk dat dit een heel leuk
schooljaar wordt. Twan
De nieuwe reken methode was eerst wel even wennen en nog wel lastig Maar na
een dag of 2\3 ging het al we wat beter en nu gaat nu super goed met de nieuwe
methode MIRTHE  !!!!!!!!!
De nieuwe schrijf methode vind ik leuker dan die we eerst hadden. Eva-Sofie! 
De nieuwe rekenmethode is leuk en we hebben een leuke klas Jurre 

De rekenmethode is leuker als die van vorig jaar. Ik vind de nieuwe schrijf
methode ook veel leuker en ik vind dat we de leukste klas van de school hebben.
Xxx Emma 
De nieuwe reken methode is leuker als die van vorig jaar Tygo
De nieuwe rekenmethode is leuker dan de vorige en gym vind ik ook leuk. Arno
De rekenmethode is leuker geworden! maar wel ingewikkelder geworden. Jilles
Groep 7 is wel leuk maar rekenen is nog wel moeilijk maar andere methodes zijn
nog wel makkelijk bijvoorbeeld taal en spelling maar ik vind rekenen leuker dan
vorig jaar en gym ook. Arwen

Wat een leuke klas en kinderen! We maken er een mooi jaar van met
elkaar! Juf Kim en juf Geertje

PRAKTISCH en HANDIG
Dinsdag 17 september

Ouder en kind informatieavond, inloop tussen 17.30 en 18.30 uur

Woensdag 18 september

Bezoek van de burgemeester, onder schooltijd

Vrijdag 20 september

Groep 7/8 naar TT Circuit Assen

Vrijdag 27 september

Technieklessen voor groep 5 t/m 8

