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Veenhuizen, 27 augustus 2020

DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
De kop is er af. Zoals ik schreef kunnen we terugkijken op een fijne en rustige start van het
nieuwe schooljaar. De kinderen en het team genieten volop. Dat kunt u lezen in de onderstaande
DIT en DAT vanuit alle groepen.
DIT en DAT vanuit de school met specifieke informatie over alle praktische zaken, kunt u vinden
in de tweede bijlage met daarin de Informatiekaart van dit schooljaar.
Ook informeren de leerkrachten u graag over het lesaanbod voor het komende schooljaar.
Gezien de huidige maatregelen kunnen wij u als ouder nog niet ontvangen op school. We hebben
gedacht in mogelijkheden en graag willen we u een informatiefilm doen toekomen. In de week
van 7 t/m 11 september kunt u deze in de mail ontvangen.
In de Informatiekaart kunt u ook lezen hoe we dit schooljaar de oudercontactmomenten
vormgeven. De reguliere gesprekken, op welke wijze dan ook, starten in de herfst. Indien er
eerder of intensiever contact nodig is op korte termijn, zal de leerkracht u in de komende twee
weken benaderen. Indien u zelf behoefte heeft aan contact, kunt u uiteraard ook zelf contact
opnemen met de leerkracht(en).
Reclame
Bij het nieuwe schooljaar ontvangen wij als school veel reclame van diverse aanbieders op het
gebied van extra educatief, digitaal aanbod voor thuis. We delen dit uit aan de kinderen. U bent
als ouder hier zelf vrij om keuzes in te maken. Wij verplichten u tot niets.
Toestemming voor het publiceren van foto's, filmpjes e.d.
Foto’s en filmpjes van uw kind
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waarop
uw kind is te zien, verspreiden. U heeft hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op een ander
tijdstip, een toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier hebt u voor verschillende vormen
van publicatie wel/geen toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de schoolgids,
nieuwsbrief, ouderportaal, website e.d.) doen we alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt
gegeven.
Mocht u de eerder gegeven toestemming willen wijzigen, dan kunt u op het kindcentrum een
nieuw toestemmingsformulier ophalen. Nadat dit formulier ingevuld en ondertekend weer is
ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze administratie en zullen we ons houden aan de
door u gegeven vormen van toestemming.
Wilt u niets wijzigen? Dan hoeft u niets te doen en houden wij ons aan de eerder gegeven
toestemming.
Ventilatie
Gedurende de schooldag ventileren we de ruimtes veel. Heeft uw kind het snel koud, geef dan
gerust een extra trui of vest mee.
Wanneer mijn kind thuishouden?
In deze tijd van Corona is het soms een moeilijke afweging: kan mijn kind wel of niet naar
school? Daarom deel ik met u twee beslisbomen. Eén voor de leeftijdsgroep 0 t/m 6 jaar en één
voor de leeftijdsgroep 7 t/m 12 jaar. Wellicht handig om te raadplegen. U vindt de beslisbomen
als bijlage.

Interieur
Zoals u kunt zien wordt er hard gewerkt aan het exterieur van ons nieuwe gebouw, maar ook de
interieurbouwer Perdon uit Assen werkt aan hard aan onze lockerkasten. De kinderen hebben
vandaag een filmpje gezien over de productie van de lockerkasten….

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT

Het thema van de komende weken is ‘overgaan’.
In dit thema worden de kinderen zich bewust van overgangsmomenten in het leven van
mensen en dat die betekenisvol zijn. Ze ontdekken hoe deze overgangssituaties
leermomenten kunnen zijn, in het omgaan met wat het leven met zich meebrengt aan
vertrouwen, angst verwachting en verlangen.

PBS en AANDACHT voor....
Week 35: Het binnenkomen in de school.
Week 36: Gedrag op de gang.

DALTON en ONTWIKKELING
Een gecertifieerd DALTON-team...

We kunnen met trots terugkijken op een
prachtige teamscholing waarin we
voornamelijk gesproken hebben over ons
onderwijs. Waarin we steeds de vraag
stelden, ‘hoe kunnen we onze kinderen
het beste onderwijs geven’. Onze ideeën
en afspraken hebben we gebundeld en
dragen dit met elkaar uit in een
doorgaande lijn binnen ons onderwijs.
Alles opgesteld vanuit onze visie op
Kindcentrum SPEEL en LEER.
De certificaten werden uitgereikt op een prachtige locatie, De Tuinen van Weldadigheid.

DIT en DAT uit groep
Groep
1/2

De kinderen van groep ½
We gaan bijna twee weken naar school en we genieten van de dagen. De kinderen
zijn heerlijk aan het spelen in de klas en buiten. We zingen liedjes, leren
opzegversjes, doen spelletjes en de eerste werkjes worden gemaakt. Kortom we zijn
begonnen! Wat fijn om de kinderen in goede gezondheid te zien. Veel verhalen
hadden ze te vertellen over de vakantie en veel kinderen hadden er een foto bij. Wist
u dat tijdens het vertellen de kinderen heel veel leren? Bijvoorbeeld hoe zit je in de
kring, hoe zit ik in de kring, hoe geef je aan dat je iets wilt zeggen of vragen?
Allemaal leermomentjes.
Jeppe en Noortje zijn gestart in onze groep. Wat fijn dat jullie bij ons in de klas zijn
gekomen. Wij wensen jullie heel veel plezier in onze groep en dat jullie snel jullie
plekje hebben gevonden.
Op dit moment kunt u nog niet in onze kleutergroep een kijkje nemen. Op school
denken we na of over de mogelijkheid dit af en toe wel te kunnen doen. Wordt
vervolgd…
We zijn dit schooljaar gestart met het thema “vriendschap en samenwerken”. De
boeken over Kikker van Max Velthuijs staan centraal. Het volgende thema is
“bouwen” en start op 7 september. Ik hoop dat we een bezoekje kunnen brengen aan
onze nieuwe school. We gaan leren wat er allemaal bij komt kijken voordat je kunt
bouwen en natuurlijk tijdens de bouw.
Jammer genoeg kan onze speelgoedochtend op de laatste vrijdag van de maand niet
doorgaan i.v.m. Corona maatregelen. We hopen dit naar verloop van tijd op te
kunnen pakken omdat de kinderen het prachtig vinden hun speelgoed te laten zien.
Gym is begonnen in de grote gymzaal en in het lokaal van groep 3. Bijna alle
kinderen hebben gymschoenen mee. Heeft uw kind nog geen gymschoenen op
school? Geeft u het mee? Op woensdagmorgen en vrijdagmorgen hebben de kinderen
een gymmoment in het grote lokaal van groep 3. Op donderdagmorgen in de
gymzaal.
De uitgewassen luizenzakken hangen aan de kapstok. Heeft u de luizenzak thuis?
Geeft u het mee naar school?

Groep
3/4

Wat is dit een leuke groep! De kinderen hebben veel zin om te werken en de sfeer is
goed. Heel vervelend vinden we het allemaal dat juf Ellen zo verdrietig is. Iedereen
heeft een hele mooie tekening voor haar gemaakt met hartjes en pandaberen, want
daar houdt ze zo van!
Nieuw dit jaar is de methode Wereld Oriëntatie. Veel ouders kregen via de mail al
opdrachten om foto’s te mailen en vragen te beantwoorden. Het thema is “Mijn
geschiedenis”. Waar hield ik van toen ik klein was en wat droegen mijn ouders
vroeger voor kleren en waar speelden opa en oma mee toen ze klein waren. Fijn dat
er thuis ook zo goed mee wordt gedaan door de ouders!
Groep 3 is begonnen met de letters i-k-m-s en het lezen van zinnetjes als “Kim is in
de boom”. Met rekenen oefenen ze “meer-minder” en “getallen t/m 20 op volgorde

zetten”. De schriften zijn nieuw, maar werken kunnen ze als de beste, al heel goed
zelfstandig!
Groep 4 heeft met spelling al het Hakwoord en het Zingwoord geleerd. Met rekenen
oefenen ze “getallen t/m 100 plaatsen en aflezen”, plus en min sommen bij een
splitsing bedenken, handig optellen en aftrekken en bepalen hoeveel uur het later of
vroeger is. Het zelfstandig werken gaat al heel aardig! Ze kunnen ook heel goed
samenwerken.
Groep
5/6

De eerste twee weken zitten er al bijna op. Wat gaat de tijd snel, vooral als je het
leuk hebt. En dat is zo! De kinderen van groep 5 en 6 beginnen al een echte groep te
worden. Een van de leerlingen gaf als feedback op de eerste week: ‘Iedereen is heel
aardig!’ Heerlijk toch
We hebben een kennismakingsganzenbord gespeeld om elkaar te leren kennen en
daarnaast doen we samenwerkingsspelletjes om een echte groep te worden.
Deze week oefenen we met de eerste weektaak. Dat betekent keuzes maken in wat
doe ik eerst en wat plan ik daarna. Dat is leuk, maar soms ook lastig.
Met rekenen en spelling herhalen we de stof van het vorige schooljaar. Vanaf
volgende week starten we met nieuwe doelen.
Voor het rekenen is het belangrijk dat alle leerlingen de tafels vlot kennen. Hierover
heb ik u een mail gestuurd.
Juf Geertje geeft op dinsdag Wereldoriëntatie. Het thema is ‘Wereldrestaurant’. De
kinderen leren over eten en eetgewoontes over de wereld.
Juf Annet geeft op vrijdag Engels en creatief. De eerste schilderijen zijn gemaakt en
ze zijn kleurrijk!
Juf Lysbeth heeft de eerste nieuwsbegrip les gegeven over de ziekte onder egels.
Er wordt al hard gewerkt dus!

Groep
7/8

De kinderen van 7/8 zijn al een echte groep aan het worden. De eerste weken werken
we voornamelijk aan de sfeer van de groep en het bespreken van de klassenregels.
Het is een leuke en enthousiaste groep kinderen.
Tussen de lessen door nemen we de tijd voor leuke tussendoortjes om elkaar nog
beter te leren kennen of gewoon lekker te bewegen en ontspannen.
Met rekenen herhalen we doelen van vorig jaar, maar behandelen we ook al nieuwe
doelen. Cijferend rekenen hebben we herhaald; delen, optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen. Deze week hebben we het over omtrek, oppervlakte, een deel van
een geheel berekenen en kommagetallen.
Met taal hebben we de groepen gesplitst en komt groep 6 bij groep 7 in. Groep 8
krijgt apart instructie.

Daarnaast hebben de kinderen vorige week voor het eerst weer gym in de gymzaal
gehad. Ook tijdens deze les stonden samenwerkingsspelletjes centraal.

PRAKTISCH en HANDIG
Geen bijzonderheden

DORP EN
OMGEVING

Waterpret Zondag 6 september
13.30 – 17.15 uur
Er zal een hindernisbaan liggen in het diepe bad.
Heb je minimaal zwemdiploma A ?
Dan mag je daarop
klimmen en klauteren!
Op de ligweide zal een andere baan
staan, voor alle kinderen en
volwassenen.
Extra informatie
Er zal toezicht gehouden worden door
het badpersoneel en de
activiteitencommissie, maar u bent als ouder zelf
eindverantwoordelijk voor uw kind.
De activiteitencommissie zorgt voor ranja voor de kinderen
Junior Energiecoach: met energie kun je lachen!
Gemeente Noordenveld doet mee aan Junior Energiecoach. Voor de vierde keer alweer! Een leuk en leerzaam
spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie te besparen. Voor een schoner milieu en een vollere
portemonnee.
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van een andere opdracht. In het
spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van de bekende Varkentje Rund online. Deze gaan
vergezeld van leuke en geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op
lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches! De inschrijving is op 17
augustus geopend en sluit op 27 september.

Verdere informatie over dit spel vindt u op de website www.juniorenergiecoach.nl.

