Nieuwsbrief
Veenhuizen, 10 september 2020

DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
De weken vliegen voorbij. Nu na vier weken onderwijs, op weg naar het weekend.
Het is fijn om te zien dat alle kinderen goed zijn opgestart. Ook is het fijn om u buiten even te
treffen. Zo onderhouden we toch contact met elkaar.
Ook de OR en de MR zijn deze week weer opgestart. Naast deze oudercommissies is ook de
leerlingenraad gestart.
Hieronder leest u een kort verslag.
MR
De MR is opgestart. Zoals u in de informatiekaart kan lezen zijn ook dit jaar Martine Lok en
Sjouke Bakker de leden van de oudergeleding. Van het personeel hebben Kim van der Veen en
Metje Homan zitting in de raad.
Graag attendeer ik u op hun bereikbaarheid. Mocht u vragen hebben, u kunt ze ten alle tijden
aanschieten op het schoolplein of via de mail bereiken. (MR.speelenleer@ckcdrenthe.nl)
Leerlingenraad
Vorige week zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden.
Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Voor dit schooljaar zijn Brian, Bendjamin, Sander, Stijn, Jurre en Luke gekozen.
Donderdag 10 september is de leerlingenraad voor het eerst bijeengeweest.
Zij hebben zich in de verschillende groepen voorgesteld en verteld waar zij zich zoal mee bezig
kunnen gaan houden:
•
•
•
•
•
•
•
•

spelregels op het plein.
advisering pauzetijden.
meedenken over de nieuwe school
inrichting van het nieuwe schoolplein
advisering aanschaf spelmaterialen
allerlei feesten en activiteiten
ideeënbus
… enzovoort

De leerlingenraad vergadert onder begeleiding van een leerkracht (juf Metje)
Bij toerbeurt zijn de twee leerlingen van groep 8 voorzitter dan wel notulist.
De leerlingenraad komt eens in de 5/6 weken onder schooltijd een uurtje bij elkaar. De data
worden voor het hele jaar gepland, zodat de
leerkrachten in de verschillende groepen tijdig
aandacht aan de komende vergadering kunnen
besteden.
Daarnaast wordt de directeur na de
vergadering bijgepraat door de voorzitter, de
notulist en de begeleidende leerkracht.
In de teamvergadering en de MR-vergadering
staan de notulen van de leerlingenraad ook op
de agenda.
In school staat een ideeënbus, waardoor
iedereen iets kan inbrengen bij de
leerlingenraad.

Informatiefilm van de leerkrachten
De leerkrachten informeren u graag over het lesaanbod voor het komende schooljaar. Gezien de
huidige maatregelen kunnen wij u als ouder nog niet ontvangen op school. Iedere groep heeft
een informatiefilm gemaakt en deze ontvangt u vandaag in uw mail. We willen u vragen om deze
film te bekijken, zodat u op de hoogte bent van het aanbod voor het komende schooljaar.
Ondersteuning op Speel en Leer
Dit is alweer het tweede jaar dat ik als intern begeleider op SPEEL en LEER mag
werken en dat doe ik met veel plezier. Ik coach en begeleid leerkrachten met
betrekking tot de leerlingenzorg.
Ik begin de kinderen steeds beter te kennen en ook verschillende ouders.
2019-2020 was een bijzonder jaar en ook dit jaar wordt een bijzonder jaar. We
hebben namelijk iets moois in het vooruitzicht en dat is natuurlijk de opening van onze nieuwe
school.
Ik werk drie à vier dagen per week waarvan één dag op SPEEL en LEER en de rest op CKC Het
Kompas in Assen. De dag waarop ik aanwezig ben varieert. Hoe kunt u mij dit jaar het beste
bereiken. Normaal zou ik zeggen door even binnen te wippen maar dit is helaas nog niet
mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen. Als u vragen heeft dan kunt u deze in eerste instantie
stellen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Als u mij graag wilt spreken mag u mij altijd
mailen. Van maandag t/m donderdag probeer ik altijd zo snel mogelijk te reageren. Groet Aletta
Koning (a.koning@ckcdrenthe.nl)

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
De zomervakantie ligt achter ons en we gaan allemaal weer naar school. Ook juf Truus
en juf Wera zijn weer van start met ‘JIJ en IK’ op school. Juf Truus en juf Wera hebben de
thema’s voor het komende jaar verdeeld, waarbij het de bedoeling is dat er per thema
van bouw wordt gewisseld. Juf Truus is in de bovenbouw gestart (groep 5-8) en juf Wera
in de onderbouw (groep 1-4).
Thema week 35 ,36 en 37: Overgaan
Met de onderbouw hebben we niet alleen al mooie naamkettingen gemaakt, maar hebben
we het ook over verandering gehad. Het verhaal van ‘de rups die geen vlinder wilde
worden’ was het uitgangspunt om een gesprekje over verandering te hebben. Want zijn
ook zij niet een soort rupsjes die uitgroeien tot mooie vlinders? Er is afgesloten met een
veranderspel. Als je namelijk op een andere plaats gaat zitten verandert er niet alleen
wie ernaast, voor of achter je zit. Ook wat je ziet verandert. De kinderen hebben goed
hun best gedaan en het spel gaf naast inzicht ook plezier.
Juf Wera
Van zomer naar herfst, van warm naar koud, van klein naar groot, van weekend naar
school, van de ene naar de andere plek, van verdrietig naar blij, van ontevreden naar
tevreden, van bekend naar onbekend. De mens maakt voortdurend overgangen mee en
meestal gebeurt dat onbewust. Soms worden ze echter duidelijk gemarkeerd als
mijlpalen en gevierd omdat ze als belangrijk worden ervaren: het doorkomen van de
eerste tand, de feestelijke in ontvangst name van de sleutel van de nieuwe school, of de
bat mitswa waarmee een Joods meisje de overgang naar religieuze volwassenheid viert.
In dit thema worden de kinderen zich bewust van overgangs-momenten in het leven van
mensen en dat die betekenisvol zijn. GVO behandelt bij dit thema de verhalen over
Mozes.
Juf Truus

PBS en AANDACHT voor
Week 37: Het toiletbezoek
Week 38: Voetballen, hoe doen we dat.

DIT en DAT uit groep
Groep 1/2

De kinderen van groep 1-2 zijn deze week gestart met een heel leuk thema en dat is
“bouwen”. Natuurlijk staat onze nieuwe school centraal maar ook ons eigen huis. De
zandtafel is veranderd in een bouwplaats, in de bouwhoek worden huizen gebouwd,
timmeren leren we bij de timmertafel, de metseltechniek oefenen we door te
stempelen met grote sponzen met verf. Van de toegestuurde foto van uw huis maken
we een dorp in de klas. En verder passen alle liedjes en reken en taalopdrachten bij
het thema. De kinderen en juf genieten van het thema.

Vajèn Kuik is aan het wennen in onze groep. Woensdag 9 september komt ze voor de
tweede keer wennen. Wat leuk Vajèn dat je komt kijken en wennen in onze groep.
We wensen je veel plezier bij ons.
Groep 3/4

Groep 3 kan al lezen. Echt waar? Jazeker! Net 4 weken op school en ze lezen al
zinnen als “Kim en Sim” of “Ik mis kip”. Ze zijn echt vreselijk knap! Maar ze werken
er ook hard voor. Elke dag beginnen ze de dag met lezen! Leest u thuis ook? Vraag
ze maar eens iets te lezen. Ze lezen u zo een woord voor!

Met taal leren ze deze weken de letter p – aa – r – e – v. En met deze letters kunnen
ze al heel veel woorden maken.
Met rekenen leren ze tellen met hoeveelheden,
dus 2-4-6 of 5-10-15. We hebben het over
buurgetallen. Wat zijn de buurgetallen van 19?
En we gaan klokkijken. De hele uren. Dus de
grote en de kleine wijzer zijn belangrijk.
Met schrijven leren ze de letters te schrijven die
ze leren met lezen. Ze schrijven al heeeeel mooi
de aa en de r. Prachtig! Als ze 5 keer een sticker
verdienen mogen ze een keer met pen
schrijven!
Groep 4 zit alweer lekker in het ritme. Ze
rekenen, spellen en lezen erop los. Het was even wennen aan de nieuwe vakken,
maar ze weten nu alweer precies hoe het hoort, knap hoor! Ook helpen ze groep 3
goed met de regels. Ze geven het goede voorbeeld door altijd hun stoel aan te
schuiven en ze herinneren groep 3 aan lopen in school. Zo leren ze veel van elkaar!
Gym en muziek vinden de groepen erg leuk. Muziek krijgen ze van meester Pieter, hij
leert ze de noten, de notenbalk, de vioolsleutel en ook nog hele leuke liedjes. Ook
spelen ze af en toe op de boomwhackers, vraag uw kind maar eens wat dat is.
De afgelopen weken hebben we ook gewerkt aan groepsvorming. We noemen dit ‘de
gouden weken’, de kinderen doen dan onder andere kennismakingsspelletjes en
samenwerkingsopdrachten om elkaar te leren kennen en om samen 1 groep te
worden. Groep 3-4 is samen 1 klas!
Groep 5/6

Wist u dat............
De kinderen van 5,6 al een hele leuke combi zijn geworden?
Er al veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan?
Het potje met dobbelstenen van PBS al bijna vol is?
De kinderen als beloning een kwartiertje zonder regels hebben bedacht?
De juf dat heel spannend vindt
Ons digibord zo gevoelig is dat een vlieg het kan besturen?
Juf Lysbeth daardoor steeds op een verkeerd tabblad stuit?
En de kinderen dan heel hard moeten lachten?
Wij over verkeersborden leren?
Gebodsborden, verbodsborden en waarschuwingsborden?
Wij allerlei spelletjes doen om de tafels te leren?
Tafelbingo, dobbelsteen tafels en flitskaartjes gebruiken?
Wij met gym het chagrijnenspel hebben gespeeld?
Dat sommige kinderen er echt chagrijnig van werden?
Dat we het soms koud hebben in de klas, omdat alle ramen open moeten?
Dat een extra vest of trui mee naar school daarom handig is?
Dat er over twee weken weer een dit en dat wordt geschreven?

Groep 7/8

U heeft inmiddels ook het informatiefilmpje mogen ontvangen. Daarin krijgt u al een
beeld over hoe het eraan toe gaat in de onze bovenbouwgroep. De kinderen hebben
zelf filmpjes gemaakt.
Deze week hebben de kinderen de keuzegids meegekregen over het voortgezet
onderwijs. Helemaal achterin staan de open dagen. LET OP: de eersten zijn al in
oktober. Het is belangrijk om u goed te oriënteren.
Het Stellingwerfcollege staat er niet in. Op 23 november 2020 om 19.15 uur is daar
de informatieavond voor ouders van groep 8
Deze avond is niet bedoeld voor leerlingen.
Ook dit jaar organiseert het Stellingwerf College een kennismakingsmoment voor
groep 8 leerlingen. Het programma begint om 10.00 uur in gebouw A (het gebouw
waar ook de bibliotheek in zit) en is om 12.00 uur afgelopen. Er worden een
paarbasisscholen tegelijkertijd uitgenodigd, zodat de kennismaking met het
Stellingwerf College in een kleine setting kan plaatsvinden. Wij zijn 18 november

ingedeeld. Gezien het om 4 leerlingen gaat willen wij een ouder uit groep 8
vragen mee te gaan. Wie zou dat willen? Graag opgeven bij de juffen.

PRAKTISCH en HANDIG
Woensdag 30
september

Alle kinderen zijn vrij i.v.m. een studiemiddag voor de leerkrachten

