Nieuwsbrief
Veenhuizen, 15 november 2018
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Van schoolontbijt, tot lampionnenshow en daarnaast ons dagelijkse onderwijspraktijk.
Het zijn weer sfeervolle en gezellige weken.
Kijk gerust op MijnSchool, hier zijn foto’s geplaatst van de diverse feesten en partijen.

Vorige week is juf Brenda met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Lysbeth neemt deze week haar
stokje over. We heten haar van harte welkom in ons team.
Naast het lesgeven in groep 4 / 5 op woensdag, donderdag en vrijdag. Blijft juf Lysbeth nog
tijdelijk op de dinsdagen, de plusgroepen begeleiden.
Oproep bezetting schoolbibliotheek
Wie komt ons team versterken?
We zoeken een ouder die op de donderdagochtenden ons team komt versterken.
Na het wegbrengen van uw zoon of dochter, kunt u onder het genot van een kop koffie, kinderen
ontvangen van diverse groepen voor het innemen en uitgeven van de bibliotheekboeken. Een
leuke manier om een kijkje te nemen ‘achter de schermen’ op school. De activiteit duurt uiterlijk
tot half 10 uur. Heeft u interesse, heeft u vragen of u wilt zich aanmelden, heel graag. Meester
Albert is ons aanspreekpunt van de schoolbibliotheek.
Plusgroepen
De plusgroepen zijn dinsdag weer druk bezig geweest. We begonnen weer met een proefje:
Wat gebeurt er als je een appel doormidden snijdt en de helft raspt? Welke wordt bruiner? De
halve appel of de geraspte? De kinderen voorspelden verschillende uitkomsten.
De geraspte appel wordt het bruinst.
Door het raspen gaat het vruchtvlees veel verder stuk door het snijden. Daardoor kan na het
raspen de lucht veel makkelijker reageren met het vruchtvlees.
Wanneer een appel geraspt wordt, wordt de appel bruiner dan wanneer de appel alleen
gesneden wordt. Dit komt doordat er bij raspen meer cellen kapot gemaakt worden en er
daardoor meer zuurstof bij de stof polyfenol uit de cellen kan komen. En dus kan er meer
zuurstof met het polyfenol reageren en bruine kleur veroorzaken.

De plusgroep 4/5 heeft een spreekbeurt gehouden voor elkaar. De kinderen leerden in stapjes
een spreekbeurt te maken en konden het oefenen tijdens hun weektaak doen.
Er werd goed naar elkaar geluisterd. De kinderen gaven elkaar tips en tops. Heel goed gedaan!
De kinderen van de plugroep 6/7/8 gingen verder met hun mindmap over exotische dieren,
Volgende week gaan zij de mindmap aan elkaar presenteren. Ze hebben er zin in!
Inventarisatie mogelijke deelname aan ouderavond georganiseerd door OPON
Aan het einde van de nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor een mogelijke bijeenkomst,
georganiseerd door OPON. Deze avond zal in het teken staan van taalontwikkeling. Hieronder
leest u meer.
Bericht vanuit de decoratiecommissie
De decoratiecommissie wil a.s. maandag 19 november ons kindcentrum graag in sintsferen
brengen en op maandag 10 december omtoveren naar kerst.
Mocht u het leuk vinden om te komen helpen wees dan beide ochtenden van harte welkom om
mee te helpen. De leden van de decoratiecommissie zijn aanwezig en zullen om 8.30 uur
beginnen. Ze denken hiervoor een ochtend nodig te hebben. Mocht u niet de gehele ochtend
kunnen, maar wel een uurtje, ook dan bent van harte welkom.
Heeft u leuk materiaal om de school mee te versieren, neem het gerust mee. En heeft u nog
kleine of grote dozen in de schuur, neem ze mee!
Herinnering inschrijven oudergesprekken
Sinds vorige week woensdag kunt u zich weer inschrijven voor de oudergesprekken. Ook deze
gespreksronde zijn de gesprekken voor iedere leerling. Wilt u zich z.s.m. inschrijven in
MijnSchool.
Morgenochtend 16 november, koffieochtend
Heeft u zin in een kop koffie morgenochtend, wees dan welkom om 8.30 uur.
Enkele kinderen van groep 8 zullen ons tijdens de koffie de mogelijkheden van het onderwijs op
de iPad laten zien.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Vanaf 12 november week staat het thema ‘dromen’ centraal. In dit thema onderzoeken
de kinderen hoe wensdromen en verlangens een betekenis kunnen geven aan het leven
van mensen. Wat is dromen? Wat doet een droom? Een droom kan motiveren, helpt
volhouden, geeft hoop, komt uit of valt in duigen. Ook wordt er aandacht besteed aan
werelddromen.

PBS en AANDACHT voor
Week 45: Goed gedrag bij het naar binnen gaan van de school. (herhaling)
Week 46: Goed gedrag in de gang. (herhaling)

DALTON en ONTWIKKELING
In deze nieuwsbrief informatie over hoe we werken met ‘het blokje’:
Elke leerlingen heeft ook een daltonblokje. Deze wordt met het vraagteken
naar boven op tafel gelegd wanneer het kind een vraag heeft. De leerkracht
kan die vraag beantwoorden tijdens het lopen van rondes. Het groene en
rode vlak op het blokje geeft aan of een kind beschikbaar is voor vragen of
dat het juist niet gestoord wil worden.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

Sluiperdesluip sluiperdesluip, we gaan een Dino vangen…. Wat spannend allemaal.
Grote en kleine Dino’s, vleeseters en planteneters, archeologen en uitgestorven.
Wat leren we veel over Dino’s. We genieten ervan. Ondertussen hebben we
voorzichtig een start gemaakt met het Sinterklaasfeest. We kijken naar het
Sinterklaasjournaal en doen mee met de activiteiten. Wanneer u in de gelegenheid
bent, kijkt u dan mee met uw kinderen? Vanaf volgende week gaan we twee
weken lang werken over Sinterklaas. We hebben er zin in!

Groep 3

Oh wat een gezelligheid...de feestmaand is begonnen. Eerst Sint Maarten en de
fantastische lampionnenshow. En nu zitten we alweer volop in het Sinterklaasfeest.
Gelukkig leent Sinterklaas zich heel goed voor allerlei taal- en rekenspelletjes. We
splitsen met pepernoten, rijmen er op los, schrijven brieven aan Sinterklaas en
maken verlanglijstjes. Ook hebben we een bakkerij in de klas waar
chocoladeletters worden gemaakt. In de speelgoedwinkel worden cadeautjes
gekocht, verkocht en ingepakt. Op deze manier zijn we bezig met geldrekenen en
meten. Er wordt dus heel veel geleerd en plezier gemaakt. Wat een fijne tijd.

Groep 4-5

Wist je dat:
-

Groep 6-7

We onze lampionnen af hebben, mee naar huis hebben genomen en heel
veel snoepjes hebben opgehaald.
De lampionnenshow een groot succes was.
Groep 5 de eerste topo toets heeft gemaakt en dat daarop prachtige cijfers
zijn gehaald!
Juf Brenda vrijdag 9 november voor het laatst was en ze nog verwend is
met cadeautjes (Heel erg bedankt!)
We in plaats van gymmen, gezelschapsspelletjes hebben gespeeld.
We tijdens het stillezen, gek mochten lezen (zie de foto’s). Dit betekende
dat we een andere plek dan onze stoel mochten kiezen.
Juf Lysbeth deze week voor het eerst aan ons lesgeeft.
Meester Patrick jarig was

Wat hebben we het leuk in onze groep (althans dat vindt juf )! Er wordt hard
gewerkt, de kinderen leren steeds beter samenwerken en te fluisteren als ze
werken. Het werken met de digitale weektaak ging moeilijk, juf herinnert de

kinderen nu vaker en zet minder op het whiteboard. Dit leek gemeen, maar
hierdoor moeten de kinderen zelf op hun weektaak kijken wat ze moeten doen, en
dat helpt! Ze zien wat ze voor elk vak moeten doen, mogen zelf weten in welke
volgorde ze het maken en vinken het af als het vak klaar is. Zo leren ze steeds
beter plannen. Ze worden een echte Daltongroep die enorm veel vragen zonder
hulp van juf kunnen oplossen. Hierdoor blijft er vaker tijd over voor leuke dingen.
Ook waren er weer uitstapjes, groep 7 is met groep 8 naar het Gronings museum
geweest en groep 6 met groep 5 naar Museum De Buitenplaats. Beide groepen
kwamen terug met hun zelfgemaakte kunstwerken, al was de een wat meer
tevreden dan de ander…tja, we zijn nou eenmaal niet allemaal Picasso’s…dat geeft
niks.
Groep 6 heeft hele moeilijke onderwerpen bij rekenen gehad, namelijk tabellen en
tijd tussen 2 klokken (analoog en digitaal) berekenen. We blijven hier hard mee
oefenen. Het is mooi om te zien hoe ze blijven proberen om het onder de knie te
krijgen en langzamerhand gaat het beter, wat een doorzetters!
Groep 7 is hard bezig met werkwoordstijden en de spelling hiervan. Ook geen
makkelijk onderdeel, maar ook hier ziet juf de wil om iets te gaan snappen. En ook
in groep 7 werpt doorzetten zijn vruchten af! Toppers!
Tot de volgende DIT en DAT!
Groep 8

Op dinsdag 30 oktober zijn groep 7 en groep 8 naar het museum in Groningen
geweest. We werden heel luxe met een grote 50 persoons bus opgehaald. Plek
genoeg dus voor onze 21 leerlingen en 2 juffen. In het museum werden we
ontvangen door twee medewerkers die ons in twee groepen opsplitsten. De ene
groep ging eerst een kunstwerk maken, de andere groep kreeg een rondleiding
met opdrachten. Bij het kunstwerk werden we eigenlijk door willekeurige lijnen te
tekenen en willekeurige vouwlijnen te maken getriggerd om aparte geometrische
figuren uit te knippen en daarmee een gebouw te ontwerpen. De rondleiding was
ook erg leuk doordat er onderweg veel teken- en ontwerpopdrachten waren. Een
erg leuke, leerzame en goed doordachte excursie vanuit het Groninger Museum.
Binnen de groep zijn wij op dit moment bezig met “effectief werken”. Dit is één
van de vijf Dalton kernwaarden. Op dit moment letten we erg op het werken met
het blokje en het stoplicht, zodat de juffen meer tijd kunnen besteden aan uitleg
aan individuele kinderen of aan kleine groepjes kinderen die iets nog lastig vinden.
We zien dat dit steeds beter gaat. TOP groep 8-ers.
Vanaf komende week gaan wij op dinsdagochtend Tutor-lezen met de leerlingen
van groep 4-5. Weer een Dalton stapje binnen de kernwaarde “samenwerken”.
Hoe dit gaat, zult u in een latere ‘Dit en Dat’ van groep 8 horen.

PRAKTISCH en HANDIG
Vrijdag 16 november

Koffieochtend van 8.30 tot 9.30 uur.

Maandag 19 november

8.30 uur hulp gevraagd bij het versieren van de school in sint
sferen

Maandag 19 november

Identiteitscommissie vergadert

26 t/m 29 november

Reguliere oudergesprekken

DORP EN OMGEVING

Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis in Groningen.
Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met taal
ontwikkelingstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als op hun
eigen scholen. Heel jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein.
De intern begeleiders hebben die dag een training gehad die hen heeft laten ervaren waar kinderen met een
TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun eigen omgeving tegen aan lopen en meemaken.
Die dag hebben zij ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen zodat de
kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was zeer interactief en vooral niet saai of
uitgesproken theoretisch.
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop onderwerpen
besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun directe opvoedingssituatie veel aan
kunnen hebben.
In het voorjaar willen wij als onderwerp TOS bij ouders over het voetlicht brengen. Dit onderwerp is voor alle
ouders van belang, ook al heeft uw kind waarschijnlijk geen problemen met de taal.
Ieder kind begrijpt de taal weleens verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet zeggen dat
het kind een TOS heeft maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de taal kunt
aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het kind ervaart wat volwassenen tegen hem of haar zeggen.
Een dergelijke avond kunnen wij organiseren maar dan willen we op voorhand weten om hoeveel ouders het
zal gaan die belangstelling hebben voor een dergelijke avond.
Wij stellen ons het volgende van die avond voor:
Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van Kentalis.
Waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren over het interpreteren van de
Taal.
Wilt u voor 1 december aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke avond? Graag
opgeven via de mail: speelenleer@ckcdrenthe.nl
Een datum wordt pas gepland als we weten of er voldoende belangstelling is.
Zo spoedig mogelijk na 5 december zal ik u laten weten of en hoe het verder gaat.
Nettie Feenstra
Lid OT OPO Noordenveld.
0504065782
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

