Nieuwsbrief
Veenhuizen, 31 oktober 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Hopende dat u allemaal genoten heeft van een fijne vakantie.
Wij zijn deze week weer goed begonnen en willen graag van allerlei informatie met u delen.
Ten eerste, wellicht heeft u gezien dat de glasbak verplaatst is, uiteraard heeft dit te maken met
de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Vandaag is ook weer een herstart gemaakt met het
overleg over de terreininrichting, parkeergedeelte en de pleininrichting. Daarnaast hebben we
gisteren een kop koffie gedronken met de direct omwonenden van de bouw en de gebruikers van
de sporthal. Binnenkort wordt het volledige dorp geïnformeerd over de start van de bouw in
januari.
Personeel
De operatie van Metje is naar wens verlopen. Metje gaat na de herfstvakantie haar werk weer
langzaam hervatten. U kunt Metje dus binnenkort weer tegenkomen op SPEEL en LEER. Annet
blijft de ochtenden nog volledig werkzaam in groep 4, totdat Metje volledig hersteld is. Juf Petra
is inmiddels met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd toe.
Stagiaires
Ik ben Siem te Hennepe, ik ben 21 jaar en zit in het 1e jaar
van de PABO aan NHL Stenden Groningen. Hiervoor heb ik
de opleiding onderwijsassistent en de vooropleiding van de
politie gevolgd en afgerond.
Ik zal een aantal maanden elke dinsdag stagelopen in de
groepen 5/6 en 7/8. Mijn doel tijdens stage op basisschool
SPEEL en LEER in Veenhuizen is een leerkracht worden die
de talenten van kinderen kan ontplooien en de lessen leuk
en activerend aankleedt.

Ik ben Rutger Klaassen, stagiair in groep 7/8 bij Speel en Leer in Veenhuizen. De helft van dit
schooljaar zal ik elke dinsdag bij deze klas aanwezig zijn in de les, de andere helft van het jaar
zal ik namelijk stage lopen bij groep 5/6 waar nu mijn studiegenoot en kameraad Siem stage
loopt.
Ik volg de PABO bij NHL Stenden in Groningen, waar ik nu in mijn 1 e studiejaar zit.
Ik hoop veel te kunnen leren hier van de school, leerlingen, leerkrachten en iedereen die bij deze
school betrokken is. Ik hoop dat we er een mooi jaar van kunnen maken met zijn allen, en dat ik
de leerlingen ook nog veel kan laten leren, want dat is tevens het doel van mijn studie en
misschien zelfs toekomstige baan.
Met vriendelijke groet,
Rutger Klaassen

Nationaal Schoolontbijt

Op dinsdagmorgen 5 november doet onze school mee met
het
Nationaal Schoolontbijt. Uw kind kan één keer zonder ontbijt
naar
school. Tijdens het ontbijt schuift de hele school samen met de
peuters
aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de
beste
start van de dag. Zo leert uw kind op een feestelijke manier hoe
belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste
kunt
eten. Wilt u uw kind een bord, mes, en beker voorzien van naam meegeven in een plastic zak?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet, Margriet Wouda
Uitnodiging voor de lampionnenoptocht.
Ieder jaar willen we graag onze gemaakt lampions laten zien aan
opa’s, oma’s, ouders, broertjes en zusjes. Dit jaar doen we het op een
andere manier, namelijk door een optocht. Deze optocht gaat door
een deel van het dorp. De route ziet u op de plattegrond. Deze
optocht vindt plaats op donderdag 7 november.
18.00 uur: alle kinderen verzamelen in de klas.
18.05 uur: vertrek via de kleuteruitgang.
18.10 uur: op het voorplein zingen we een paar liedjes en
daarna lopen we een kort rondje door het dorp. Ouders mogen
achter aansluiten.
18.30 uur: terug op school. Voor iedereen is er warme chocolademelk en een koekje. Alle
kinderen nemen de lampion mee naar huis.
18.40 uur: iedereen gaat naar huis.
Wilt u uw kind uiterlijk woensdag 6 november een lampionnenstok meegeven voorzien van
naam en batterij.
We hebben er zin in!
Groetjes van de lampionnencommissie.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Aankomende week ronden we het thema ‘volhouden’ af.
Vanaf volgende week werken we over ‘geheimhouden’.
Het dilemma van geheimhouden of onthullen is in onze internetcultuur met haar
WikiLeaks en privacy-protocollen aan de orde van de dag.
Natuurlijk willen we weten ‘hoe het zit’ zodat onrecht niet verborgen blijft. Tegelijkertijd
willen we niet dat iedereen alles van ons weet; je mag toch zeker iets voor jezelf
houden?

Voor je kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik om met wat ik weet
van de ander? Wat wil ik graag privé houden en waarom? En zeker niet onbelangrijk: Wat
kan ik over mezelf ontdekken dat tot nu toe nog een geheim voor mij was?
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat mensen geheimen kunnen
hebben voor elkaar en dat je altijd de vraag kunt stellen hoe je op een goede manier met
deze geheimen kunt omgaan.

PBS en AANDACHT voor
Week 44: Respectvol aanspreken van elkaar / taalgebruik.
Week 45: Op welke wijze een andere groep binnen te lopen.

DALTON en ONTWIKKELING
Vanaf groep 4 werken we met een zogenaamde weektaak (Klasseplan) voor de
leerlingen, om hun zelfstandigheid en planningsvaardigheden te vergroten. In groep 1 tot
en met 3 worden de kinderen hierop voorbereid door middel van het Digikeuzebord.
Op deze weekplanner zet de leerkracht je de verplichte activiteiten voor de week klaar.
De leerlingen kiezen via kleurcodes op welke dag ze deze activiteiten gaan uitvoeren.
Soms is dat wat teleurstellend voor de kleuters, want wat nou als je op woensdag wilt
spelen, maar dan ziet dat je daar zelf een taakje hebt gepland? Zo leren we ze
verantwoordelijkheid te nemen en dat je soms dingen moet doen, ook al doe je liever wat
anders. Gelukkig ervaren ze dan ook dat het taakje zo klaar is en dat er dan weer tijd is
voor iets anders.
In groep 3 gaat het Digikeuzebord gebruikt worden voor keuzewerk. Hebben de
leerlingen hun vaste werk af, dan kunnen ze op het digibord, op een computer of een
IPad aanklikken welke activiteit ze kiezen en met wie ze dat gaan doen. Kinderen leren
zo hun vaste werk en keuzewerk te plannen.
De leerkracht krijgt via het programma met één druk op over statistieken. Wie speelt
met wie? Welke activiteiten zijn favoriet? Wie speelt er vaak alleen? Dit vertelt weer veel
over de kinderen, zodat we ze goed kunnen volgen.

DIT en DAT uit groep…
Groep 1-2:

Herfst, herfst, wat heb je te koop… Wat een prachtig thema om over te werken!
Deze week staat de paddenstoel centraal en volgende week de egel. De kinderen
hebben een start gemaakt met de lampion. Ze kunnen kiezen uit een paddenstoel
of een egel. De meeste kinderen gebruiken de prikpen om de
lampion te maken. En wist u dat dit heeeeel veeeel werk is….
Maar het resultaat mag er zijn! Op vrijdagmorgen, 8 november
gaan we wandelen hier in het dorp. Op zoek naar
herfstmaterialen. Fijn dat een aantal ouders zich hebben
opgegeven om mee te helpen. Er mogen nog een paar extra
ouders bij.
Wanneer u
kunt, mag u
zich bij mij
opgeven. A.s.
vrijdagmorgen (1 november)
mogen de kinderen speelgoed mee
naar school. Tijdens deze ochtend
komt ook een muziek- juf een leuke
les geven over percussiemateriaal.
We zijn benieuwd!

Groep 3-4

Groep 3
De herfstvakantie is weer voorbij, maar de herfst nog niet. We blijven dus lekker
door knutselen over dit thema. Na de spinnenwebben van kastanjes, satéprikkers
en wol (wie kent ze niet?), egeltjes met stekels van herfstbladeren en/of
helikoptertjes, hebben we dinsdag een mozaïek van een herfstblad gekleurd. Dit
was tegelijkertijd een oefening in overleggen en samenwerken, want iedereen in
een groepje kreeg een stukje om te kleuren met twee halve bladeren erop. De
andere helft van die blaadjes ging iemand anders kleuren, dus dat werd
overleggen hoe je er toch 1 blad van kon maken. Een hele goede oefening!
Ook met Engels beginnen we deze week aan het herfstthema 'Me and autumn'. We
leren Engelse woorden en proberen zoveel mogelijk te begrijpen door goed te
kijken en luisteren naar bijbehorende filmpjes.
Ook wordt er natuurlijk volop gelezen en gerekend. De papegaaien kennen al heel
veel letters en kunnen nu ook woorden en letters flitsen. Vraagt u ze maar wat dat
is, ze zijn er erg goed in! De cheeta's hebben net de sch en de klank -ng geleerd,
die laatste veroorzaakt soms de slappe lach, want de uitspraak is lastig! Met
rekenen zijn we bezig met getallen splitsen. We leren hoe je een splitsschema,
splitsstrook, splitstekening en splitsverhaal maakt.
Tot de volgende DIT en DAT!
Groep 4
Met spelling hebben we
6 categorieën gedaan.
De kinderen vinden dit
erg leuk. We zijn ze
goed aan het oefenen!
Deze week is er een
wedstrijd. Welk duo de
meeste woorden heeft
gevonden in zijn of haar
categorie wint! Alle
kinderen zijn er heeeel druk mee bezig.
Met taal wordt er druk gewerkt aan een verhaal. De route
van huis naar school moeten ze in mooie zinnen op schrijven. Compleet met wat
ze horen en wat ze zien onderweg. De opdracht is dat met een maatje voor te
lezen die er dan geluiden bij maakt. Deze stukjes gaan ze binnenkort opvoeren
voor elkaar.
Met rekenen is blok 2 bijna klaar. De kinderen zijn druk de doelen aan het
oefenen. We stimuleren ze zelf na te kijken en te bedenken of ze hulp nodig
hebben en daar dan zelf om vragen. Dit is nog best moeilijk. Van je fouten kun je
leren zeggen we dan!
Doel 4 met rekenen is blokkenbouwsels maken. En dan
het vooraanzicht en zijaanzicht bepalen. Ook wat de
plattegrond is. Hier is een leuk programma voor op de pc
of op de IPad. U vindt dit op
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28020/.

Groep 5-6

We zijn weer lekker uitgerust na de herfstvakantie.
Voor de herfstvakantie hebben we op vrijdagmiddag even gezellig
afgesloten met een kopje thee en spelletjes samen met groep
7,8. Dat was leuk!
Spelletjes, daar zijn de kinderen in groep 5,6 dol op. Daarom
doen we als tussendoortje regelmatig een spelletje, om even
weer op te laden. Even buiten een
bal- of
tikspel, of binnen een spel het
liefst
met beweging. De kinderen
herinneren de juf er wel aan als ze
het
vergeet! ‘Juf ,we moeten nog een
tussendoortje!’
Ook tijdens het leren proberen we
een spelvorm toe te passen. Tafels oefenen in
tweetallen met een bal, of met dobbelstenen is
dan gewoon opzeggen.

af en toe
leuker

Dictee in estafettevorm of met propjes gooien is ook
een
aangename afwisseling. Dit lukt natuurlijk niet
iedere
dag, maar we proberen vaak een
leuk spelelement in te zetten.
De verkiezingen voor de
leerlingenraad staan voor de deur.
Veel kinderen willen graag in de
leerlingenraad en zijn nu bezig met
het maken van een poster om
zichzelf te presenteren. Spannend
dus!
In de volgende dit en dat hoort u meer!
Groep 7-8

De meeste ouders hebben we inmiddels gesproken. We zijn blij te horen dat de
kinderen met plezier naar school gaan. Dit merken we ook aan de sfeer in de klas.
Wat een leuke groep is het! Daar zijn we trots op en geeft ruimte voor een goede
werksfeer. De kinderen werken hard en geven aan blij te zijn met de nieuwe
rekenmethode.
We hebben in de klas afgesproken dat taken die niet af
zijn, thuis worden afgemaakt. Het kan dus zijn dat uw
kind thuis nog nieuwsbegrip af moet maken of iets
anders. Nieuwsbegrip kan digitaal. De kinderen hebben
zelf de inlogcodes hiervan.
Op de bijgevoegde foto zie je de klas tijdens een
aangeboden workshop van kunst en cultuur. Ernesto Arrendell kwam ons muziekles
geven en liet ons kennismaken met verschillende instrumenten! Een succes!

PRAKTISCH en HANDIG
Dinsdag 29 oktober
Vrijdag 1 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november

Groep 3/4 Introductie ‘De verhalenmachine’
Groep 1/2 muziekworkshop
Nationaal Schoolontbijt
Staking, school gesloten
Lampionnenoptocht, 18 uur

