Nieuwsbrief
Veenhuizen, 26 september 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
De weken vliegen voorbij en de herfst is aangebroken. De decoratiecommissie is op dit moment
hard bezig om onze school in herfstsferen te brengen. Ontzettend fijn!
Vorige week hebben we genoten van een bezoek van de burgemeester bij ons op school. Dit was
een erg leuk en leerzaam bezoek. Na een ontvangst met een lied en een rode loper, heeft de
onderbouw de burgemeester een hand geschud en de bovenbouw een culturele quiz gespeeld.
Na afloop waren de kinderen in de gelegenheid om vragen stellen.
Ook hebben we gewaardeerd dat u vorige week allemaal aanwezig was bij de ouder- en kind
informatieavond.
Deze week hebben we even stilgestaan bij het juf Geertje. We hebben met het team gevierd dat
ze al 25 jaar werkzaam is als leerkracht. Dat moest uiteraard gevoerd worden.
Juf Metje is herstellende van haar operatie aan haar heup. We zien haar al met regelmaat door
de straat lopen. Ze maakt het naar
omstandigheden goed.
Nieuwbouw
Ook heeft u vast in de krant gelezen dat de
gunning ondertekend is. Zoals u weet hebben
zijn de aannemer en de installateur als bezig
met de werkvoorbereidingen. Ik houd u op de
hoogte over de vorderingen.

Vakleerkracht gymnastiek
Helaas heeft meester Gerard Jan Booij een andere baan. Hij was gevraagd te solliciteren op een
functie als combinatiefunctionaris sport in de Gemeente Borger-Odoorn. Voor Gerard Jan een
prachtige uitdaging die onverwachts voorbij kwam. Voor ons een verlies van een fijne
vakleerkracht gymnastiek.
We zijn op zoek gegaan naar een opvolger. Deze hebben we gevonden.
Edwin Teune zal vanaf maandag 7 oktober de gymlessen gaan verzorgen.
Hieronder stelt hij zich voor:

Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Edwin Teune, ik ben 29 jaar oud en woon in
Groningen. Ik heb altijd al interesse gehad in sport en heb vele sporten gedaan, waaronder
basketbal en voetbal. Een logische stap voor mij was dan ook een sportopleiding. Ik heb de
opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond en
ben sinds 2
jaar werkzaam als vakleerkracht gym in de gemeente
Noordenveld. En binnenkort zal ik ook bij jullie de gymlessen gaan
verzorgen.
Ik start met veel plezier aan het nieuwe schooljaar en ga er samen
met de
kinderen een leuk jaar van maken!
Met vriendelijke groet, Edwin Teune
Wel wijzigt het schema van de gymlessen voor de onderbouw.
De gymlessen zullen vanaf 7 oktober plaatvinden op:
Groep 1/2

Les 1: (door leerkracht)
Maandagmiddag.

Groep 3/4

Les 1: (door leerkracht)
Dinsdag van 12.30 tot 13.30
uur.

Les 2: (door vakleerkracht)
Donderdag van 9.30 tot 10.30
uur.
Les 2: (door vakleerkracht)
Donderdag van 8.30 tot 9.30
uur.

OR: leden gezocht!
De OR is op zoek naar nieuwe leden.
We zoeken ouders die het leuk vinden mee te denken en mee te helpen met de organisatie van
activiteiten.
Denk aan de Lampionnenshow, Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, De wandel4daagse, De laatste
Schooldag (LSD).
We vergaderen zo'n 8 keer per jaar en die vergaderingen zijn altijd heel erg gezellig!
Dus bent u creatief, betrokken en/of houdt u van dingen regelen: Meld u aan! Vaders én
moeders. We hebben in elk geval 2 nieuwe leden nodig.
U kunt u aanmelden bij juf Annet, juf Geertje of Elin Derks.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober.
Kinderboekenweek
Opening
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek weer! Het thema is
‘Vervoersmiddelen’ en het motto is ‘Reis mee!’ We willen het dit jaar openen
met verschillende vervoersmiddelen. Kinderen mogen daarom op een
‘vervoersmiddel’ op school komen woensdag 2 oktober. U kunt denken aan
een step, skelter, skates, fiets e.d.
U bent van harte welkom om 08:30 even op het plein mee te kijken met de opening. Op het
plein zal een route uitgestippeld worden, waar de kinderen hun ‘vervoersmiddel’ kunnen laten
zien. Daarna zullen we de Kinderboekenweek openen met het liedje ‘Reis mee!’ van Kinderen
voor Kinderen. Bij slecht weer hebben we een alternatief programma voor alleen de kinderen. De
vervoersmiddelen kunnen eventueel later bekeken worden. Ze mogen dan in het fietsenhok.
Ruilmarkt kinderboeken
Tijdens de Kinderboekenweek willen we een kinderboekenruilmarkt organiseren.
Tijdens deze markt mogen jullie allemaal een boek uitkiezen wat je mag houden.
Hebben we heel veel boeken, dan mag je er misschien wel twee uitkiezen!

Hoe komen we aan deze boeken?
Daar hebben we jullie hulp voor nodig!
We hebben ongeveer 120 boeken nodig om er een echte markt van te maken.
We gaan een ruilmarkt houden voor groep 1 t/m 4. De jongste kinderen zullen met kinderen uit
de groepen 7 en 8 een boek uitzoeken. Ook komt er een ruilmarkt voor groep 5 t/m 8.
Vraag aan je vader of moeder of je boeken van jezelf mee naar school mag nemen.
Dit kan tot en met woensdag 9 oktober. Het boek moet er nog wel goed uitzien en ‘niet heel
oud’ zijn, anders is het minder leuk om te lezen.
Het mogen leesboeken zijn, maar ook informatieve boeken. Stripboeken zijn ook leuk.
Misschien heb je wel meer boeken die je niet meer leest, dan mag je ze allemaal meenemen,
want dan is er meer keuze. Wanneer je meer boeken inlevert, krijg je wel maar één waardebon
die je kunt inwisselen voor één boek.
Wanneer we echt heel veel boeken hebben, kun je misschien twee waardebonnen voor twee
boeken krijgen.
Ook wanneer je geen boek inlevert, krijg je een waardebon.
We gaan er een gezellige markt van maken op donderdag 10 oktober!
Afsluiting
Vrijdag 11 oktober willen we de Kinderboekenweek voorlezend afsluiten met zoveel mogelijk
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren en wie het maar leuk vindt! In de school gaan de voorlezers
met een groepje kinderen op een plek naar keuze zitten en voorlezen. Bijna alle plekken zijn
toegestaan. Zoek een heerlijk plekje. U mag een zelf een boek naar keuze meenemen. Er zijn op
school ook altijd boeken. Als u graag een boek van school wilt, wilt u dit dan bij de leerkracht
aangeven. Dan krijgt u een boek van ons. Als u wilt komen voorlezen vrijdag 11 oktober om half
12, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Namens de Kinderboekenweekcommissie,
Juf Petra en Juf Melissa
ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad
tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de hoogste groepen doen ook mee. Ze zetten
zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of
vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor
kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is
nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren
achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden
waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede
begeleiding voor ze is.
Indien er gekozen is voor een lokaal kinderproject, kunt u ook de volgende tekst gebruiken:
Dit jaar wordt een deel van het opgehaalde geld besteed aan…..
Leuke producten
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden
zoals Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een
theepakket, een hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen
en een pleisterblikje van Pluk van de Petteflet.
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een
kind in de daklozenopvang.
U koopt toch ook bij onze leerlingen!?
We wensen onze leerlingen heel veel succes!

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Vanaf afgelopen maandag werken we over ‘plaatsmaken’. In dit thema zien de kinderen
hoe verhoudingen tussen mensen veranderen wanneer de posities die ze innemen gaan
verschuiven. Ze vragen zich af wat dit voor mensen kan betekenen en hoe zij daar zelf
mee om kunnen gaan.
De kinderen praten over je plaats innemen, van je plaats verstoten worden. Hoe creëer
je een veilige plek. Hoe (on)vervangbaar ben je voor je werk, je vrienden, de klas. Hoe
voelt het om altijd als laatste te eindigen?
Kortom een interessant en leerzaam thema.

PBS en AANDACHT voor
Week 5: Fietsen in het fietsenhok en hoe om te gaan met onze IPad.
Week 6: Hoe om te gaan met de IPad software en hoe gedraag je je in de
kleedkamer.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

Deze week ronden we het thema “Kleine muis zoekt een
huis” af. We hebben rekenkundige begrippen geleerd zoals;
breed-smal, kort-lang, dik-dun, licht-zwaar. Groep 2 leerde
ook de overtreffende trap erbij korter, dikker, dunner, enz.
Daarnaast hebben we gehoord over het leven van een muis
en leerden we woorden, zinnen en letters over dit thema.
En natuurlijk zongen we liedjes over dit thema en hebben
we het prentenboek op allerlei manieren herhaald.
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek met
als thema: Reis mee. Tijdens een kringgesprek gaven de
kinderen aan het heel leuk te vinden om over “de trein” te
gaan werken. Dus… heeft u materialen over de trein of kent
u iemand die werkt bij het spoor? Dan horen wij dat graag.
Op een andere plek in deze Nieuwsbrief is meer te lezen
over de Kinderboekenweek.
Iedere donderdagmorgen leest onze groep
samen met groep 5/6. En dat gaat heel goed,
kijkt u maar eens naar de foto.







Nog handige weetjes/ tips:
 Dinand gaat sinds deze week alle dagen naar
school. Welkom bij ons in de klas Dinand! We
hopen dat je het heel leuk bij ons gaat vinden.
Wilt u plastic doppen sparen en kleine doosjes?
As vrijdagmorgen (27 september) mag u kind speelgoed mee naar school.
Denkt u aan gymschoenen voor uw kind? (zonder veters) Bijna iedereen
heeft nu gymschoenen…
16 oktober gaan we naar de voorstelling “nachtlampje”, nadere info volgt
nog.
Bedankt interieurcommissie, voor de prachtige raamschilderingen!

Groep 3-4

Wist u dat:
-de papegaaien inmiddels al veel woorden en zelfs al zinnen kunnen lezen?
-de cheeta's al veel sneller correct kunnen lezen dan aan het begin van het
schooljaar. Vooral de tweetekenklanken worden beter gelezen en geschreven!
-de cheeta's de b en d nog steeds wel eens door elkaar halen? We oefenen dit nu
met een geheugensteuntje: zie je eerst een been (lange streep), dan is het de b
(van been)!
-ons leeseiland druk bezocht wordt door de kinderen? Elke ochtend mogen er 4
leerlingen in.
-het soms best wel proppen is op het eiland met 4 kinderen?
-het toch altijd lukt om er met 4 kinderen in te gaan lezen?
-groep 3 met rekenen oefent met tellen per 1, per 2 en per 5? Ze bewegen er ook
bij: een stap is 1 (1,2,3, etc.), een hup 2 (2,4,6, etc.) en een sprong 5 (5,10, 15,
etc.)
-groep 3 aan het einde van een schrijfles hun best gelukte letter mag versieren?
-juf telkens zegt 'versier je mooiste letter', in plaats van 'versier je best gelukte
letter'?
-groep 3 heel goed is om juf eraan te herinneren dat ze 'best gelukte letter' zegt?
-groep 4 zelf zijn werk mag nakijken?
- groep 4 met klokkijken de halve uren ook oefent?
- groep 4 al heel goed woorden kan spellen van categorie 1, 2 en 3?
-groep 3 samen met groep 4 het zingen en dansen van het lied 'reis mee' van de
Kinderboekenweek oefent?
-dit lied en deze dans ook op YouTube te vinden zijn?
-de meeste kinderen uit groep 3 en 4 het heel leuk vinden om dit samen thuis met
u te doen 😉?

Groep 5-6

In onze groep zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. Deze week wordt
de tafel van 9 getoetst en daarna oefenen we alle tafels door elkaar in een steeds
hoger tempo.
Tijdens het rekenblok is veel aandacht geweest voor de digitale klok. In groep 5
hebben we geleerd dat je er 12 uur bij doet of aftrekt om te weten welke twee
tijden bij elkaar horen.
10 + 12 =22, dus 10 uur ’s morgen is 22.00 uur ’s avonds.
In groep 6 leren de kinderen nu heel precies klok te kijken, bijvoorbeeld: 9.51 uur
is 9 minuten voor 6.
Met HVO/GVO hebben we het op dit moment over ‘je eigen plek’. Wat is een fijne
plek voor jou in de klas, school en wat is de plek binnen je gezin?
Ben je blij met die plek, of zou je willen ruilen? Dieren hebben ook een eigen plek,
hun territorium. Zij bakenen hun leefgebied af. Wij mensen doen eigenlijk een
beetje hetzelfde, door een hek om de tuin te plaatsen, of de deur op slot te doen.
Het Bijbelverhaal dat bij GVO over dit onderwerp werd verteld is ‘Sarai maakt
plaats voor Hagar.
Wist u dat wij dagelijks het jeugdjournaal volgen in de ochtendpauze? Het gaat om
een korte versie van 5 minuten. De kinderen zijn altijd heel geïnteresseerd.
Het jeugdjournaal heeft ook een leuke website met allerlei weetjes en filmpjes
over het nieuws. Misschien leuk voor de kinderen om hier thuis ook eens op te
kijken. https://jeugdjournaal.nl/
Binnenkort begint de Kinderboekenweek met het thema reizen. Kinderen voor
kinderen zingt het lied ‘Reis mee!’
Wij gaan dit lied met z’n allen instuderen.
Voor de liefhebber hierbij de link
https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE

Groep 7-8

In deze groep zij wij bezig met breuken en pizza’s verdelen.
Verder leren wij wat de persoonsvorm is.
Wij stoeien met bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden.
D en T en soms DT.
Lange en korte klanken, kilo en politie woorden.
Wij maken strips en oefenen met veel woorden.
Leuke opdrachten staan er in ons schrijfschrift.

Topo doen we met een atlas en we zoeken de
hoofdsteden van Europa en leren over de hele wereld.
Elke dag kijken we naar de dag vandaag.
Wij dansen tussen de lessen door.
Wij maken dus veel plezier met elkaar.
Met crea zijn we creatief geweest met saté prikkers.
Groetjes juf Kim en juf Geertje

PRAKTISCH en HANDIG
Vrijdag 27 september

Technieklessen voor groep 5 t/m 8

Woensdag 2 oktober

Opening Kinderboekenweek, wees welkom!

Donderdag 3 oktober

Margedag, alle kinderen vrijdag

Vrijdag 11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek, wees welkom!

Donderdag 17 oktober

Koffieochtend

DORP EN OMGEVING

Kinderboekenweek:
Theatervoorstelling Plons
In Plons volgen we kikker Kiki, die geboren wordt als klein kikkervisje. Langzaam ontdekt Kiki de
wereld om haar heen en raakt verwonderd door de schoonheid van de vijver. Een voorstelling
over transformatie, overleven en het overwinnen van angsten. Over verwondering en
verbijstering. Onze omgeving verandert continue, net als wijzelf. De kikker staat symbool voor
onze kleine medemens vanaf vier jaar, die de eerste stappen zet in een grote wonderlijke
wereld.
De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar (Groep 1 t/m 3).
Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg.
Datum + Tijd: Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur.
Kaartverkoop: Start 31 augustus in de bibliotheken in Norg en Roden en
een kaartje kost € 2,-.

