Nieuwsbrief
Veenhuizen, 29 november 2018
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Wat heerlijk om te kunnen SPELEN en WERKEN in Sintsferen!
We genieten enorm van deze gezellige tijd.
En deco-commissie bedankt voor jullie sfeervolle bijdrage!

SPELEN op SPEEL en LEER
Waar we aan werken ‘in’ de klassen, werken we ook aan ‘buiten’ de klassen. We zijn bezig om
het spel en het spelen voor en onder schooltijd op het plein, te verbeteren.
Zo hebben we deze week aandacht gegeven aan de tijd voordat de bel gaat. Groep 1 t/m 3
wordt naar de klas gebracht, groep 4 t/m 8, zijn vanaf 8.20 uur welkom enkel op het voorplein.
Daar zal ook om 8.20 pleinwacht aanwezig zijn en zal om 8.25 uur de bel gaan, om vervolgens
als groep te verzamelen op een afgesproken plaats, om dan vervolgens de school rustig binnen
te gaan en om 8.30 uur te starten.
Daarnaast hebben we met de kinderen afgesproken, mede om de doorgang van passerende
ouders niet te blokkeren, dat er voor schooltijd niet gevoetbald wordt. Uiteraard kan er
gevoetbald worden in de pauze. Hopende hiermee een rustigere start te maken van de
schooldag.
Nieuwbouw
Waar ook aan gewerkt wordt, is de nieuwbouw. Zoals u begreep is het DO, het definitief
ontwerp, in de stuurgroep vastgesteld. Nu is het even afwachten of het college ook instemt.
Voordat het plan voorgelegd wordt in het college, moeten er nog enkele berekeningen gemaakt
worden. De bouwkosten zijn namelijk de afgelopen jaren flink gestegen, dus onze nieuwbouw
vraagt meer middelen, dan toentertijd is vastgesteld. De exacte berekening hoopt men voor de
kerst klaar te hebben, zodat het in het nieuwe jaar aan het college aangeboden kan worden.

Lerarentekort / invaltekort
Waar we hard aan zouden willen werken, maar helaas geen directe invloed op hebben is het
lerarentekort. Ook wij kampen met dit probleem.
Zodra wij ziekte hebben onder de teamleden, is er geen invaller te krijgen. Dit is een groot
probleem.
Zowel met de teamleden, als met de MR is dit een agendapunt, die vaak besproken wordt.
Wij zijn nog in de luxepositie van het hebben van ambulant personeel, waar we om zo’n moment
een beroep op doen en zij hun dagprogramma ‘omgooien’, om de vervanging waar te maken. Dit
gaat dan ten koste van schoolontwikkeling en heel soms de extra zorg die we bieden. Daarnaast
verhoogt het de werkdruk voor de collega’s en doet het constant een beroep op ieder zijn
flexibiliteit.
Op vele scholen om ons heen, worden met regelmaat klassen naar huis gestuurd, omdat er geen
inval te krijgen is. Wij hebben dit tot nog toe willen voorkomen. Echter het lerarentekort groeit
en de moeilijkste maanden van het jaar staan voor de deur. Ook wij hebben een probleem. In de
komende MR vergadering zal er wederom over gesproken worden. Ik zal u op de hoogte houden.
Wel wil ik uw aandacht vragen voor de bijlage vanuit het College van Bestuur van CKC Drenthe,
ten aanzien van het lerarentekort.
Opbrengst kinderpostzegels
De opbrengst was €1910,-!!! Ontzettend veel! De kinderen hebben vandaag de complimenten
gekregen en ook u wil ik bedanken voor de afname!

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 plusklassen hebben deze week een denk/reactiespel gespeeld, namelijk 'Set'.
Er liggen 12 kaarten met gekleurde symbolen op tafel. De symbolen hebben vier eigenschappen
in drie variaties: een kleur, een hoeveelheid, een vulling en een vorm. Alle spelers zoeken
tegelijkertijd naar een set. Een set bestaat uit drie kaarten, waarvan de variatie van de
eigenschappen volledig gelijk is of helemaal verschillend. Degene met de meeste sets wint.
De kinderen waren sneller dan de juf!
De bovenbouw plusklas is bezig met een powerpoint presentatie en een kahoot quiz rond het
thema Sinterklaas. Zij houden de presentatie voor hun eigen klas. Succes allemaal. Dat gaat
goed komen!
Bericht vanuit de decoratiecommissie
De decoratiecommissie wil ons kindcentrum graag in kerstsferen brengen op maandag 10
december.
Mocht u het leuk vinden om te komen helpen wees dan 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 u van harte welkom.

Sinterklaas
We verwachten Sinterklaas volgende week op SPEEL en LEER. We willen u vragen om uw zoon of
dochter op tijd te brengen. Om 8.25 uur zullen de kinderen naar binnen gaan en de jassen
aanhouden, want rond 8.30 uur gaan we met de groep en de leerkrachten naar buiten en hopen
we Sinterklaas aan te zien komen.
Vindt u het als ouder leuk om nog even mee te genieten van de aankomst, wees dan van harte
welkom. Na het wegbrengen van uw zoon of dochter kunt u zich verzamelen op het grasveld
naast het voorplein. De kinderen zullen zich met hun leerkracht verzamelen op het plein, binnen
het hek, in de buurt van de pingpongtafel.
Nadat de Sint en zijn pieten zijn aangekomen, gaan de kinderen naar binnen en zullen we allen
de feestelijke dag voortzetten in de groep en op het leerplein. We kijken er al naar uit!

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Deze week ronden we het thema dromen af.
Vanaf volgende week staat het thema ‘meetellen’ centraal. In dit thema staan de
kinderen stil bij de vraag wat het voor de mens betekent om mee te tellen in een groep.
Zij worden zich bewust van de spanning die ontstaat wanneer mensen niet volledig
meetellen terwijl ieder mens daar recht op heeft. Ze denken na over de extra aandacht
die gegeven wordt aan de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Daarnaast zal vanaf 10 december de adventstijd aandacht krijgen en bereiden we ons
voor op het kerstfeest.

PBS en AANDACHT voor
Week 47: Introductie bekrachtigingssysteem en goed gedrag in het toilet
Week 48: Aandacht voor wat en hoe, voor schooltijd!
PBS – op SPEEL en LEER
PBS staat voor Positive Behavior Support. Een schoolbrede aanpak om gedrag van
leerlingen op een positieve manier te beïnvloeden. Op KC SPEEL en LEER vinden wij
het erg belangrijk dat leerlingen veilig zijn, dat ze verantwoordelijk zijn en dat ze
respect hebben voor mensen en spulletjes. Onze drie kernwaarden binnen onze PBS
zijn dan ook: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
Om PBS goed neer te zetten, wordt er elke maandag een les gegeven in gedrag. Dit
kan zijn over hoe je in de gang loopt, naar de wc gaat, buiten op het plein speelt,
hoe je je jas ophangt etc.
We kijken goed naar onze leerlingen en naar wat onze school nodig heeft zodat de
lessen op maat voor onze school gemaakt worden.
Naast het geven van de lessen belonen we kinderen voor goed gedrag. Wij hebben
gekozen voor het uitdelen van kleine dobbelsteentjes. Als een leerling of een groep
goed gedrag laat zien krijgt hij/zij of de gehele groep een dobbelsteentje. Deze
wordt in de eigen groep in een glazen potje gedaan. Als het potje vol is, krijgt de
groep een beloning van ongeveer 15 minuten. Dit kan bijvoorbeeld extra
buitenspeeltijd zijn of even extra tekenen. Daarna starten we weer opnieuw en gaan
we het potje weer opnieuw vullen met dobbelstenen.
Als een groep 4 potjes vol heeft, mag de grote klassendobbelsteen naar het
leerplein. Als alle groepen de grote dobbelsteen op het leerplein hebben staan, volgt
er een schoolbeloning. Wat die beloning zal worden…….. tja dat houden we nog even
geheim.

DALTON en ONTWIKKELING
Vandaag hebben we bezoek mogen ontvangen van onze Daltontrainers. Ze hebben een
dagje meegekeken in onze praktijk. Ze hebben lesobservaties gedaan en deze
besproken. Vanmiddag hebben we gezamenlijk onze Daltonopbrengst van vandaag
besproken. We hebben gesproken over waar we trots op kunnen zijn en hetgeen wat nog
aandacht verdient. Zo leren wij zelf ook verder. Deze input nemen we dan vervolgens
weer mee in onze teamscholing in januari.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

Hoera Sinterklaas is in Veenhuizen aangekomen. Veel kinderen zijn naar de intocht
van Sinterklaas geweest en mochten hun schoen zetten. Ook in onze klas is de
Sinterklaassfeer helemaal aanwezig. We zijn aan het knutselen en spelen en
genieten volop. Dat is goed te zien aan de foto’s.

Vrijdag 30 september is de Pietengym ochtend en speelgoed ochtend. Alle
kinderen mogen verkleed als Sinterklaas of Piet op school komen en speelgoed
meenemen naar school. Om kwart voor 9 vertrekken we richting gymzaal waar we
tijdens de gymles oefenen om een echte Piet te worden. U bent van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en om mee te doen… Na de pietengym
staat koffie of thee en drinken met iets lekkers klaar in de kantine. De kinderen
hoeven deze ochtend geen fruittas mee naar school. Na de pietengym gaan de
kinderen terug naar school en mogen ze spelen met hun meegenomen speelgoed.
We hebben er veel zin. Afgelopen week hebben de kinderen een laars geknutseld,
en dat komt goed uit, want… Sint komt de laarsjes as vrijdag vullen met een mooi
cadeautje.
Groep 3

De kinderen zijn druk. Druk met pepernoten tellen en verdelen, chocoladeletters
zoeken en er woorden van maken, Sinterklazen timmeren en wikkelen met wol en
plaatjes sparen. De plaatjes met sinterklaaswoorden worden op een poster
geplakt. Iedereen heeft zijn poster nu compleet! Volgt u het Sinterklaasjournaal
ook? Dan weet u dit vast al!
Het lezen vordert gestaag! We werken al in kern 4! Welke letters hebben we
gehad? Vraag maar eens naar de korte en de lange klinkers! Ook hebben we al
heel veel medeklinkers gehad. Het lukt al om woorden te lezen met twee
medeklinkers achter elkaar. Staf bijvoorbeeld. Lezen is leuk, lezen jullie thuis ook?
Met rekenen zijn we aan het splitsen, optellen met bussommen en aan het
memoriseren. 2-4-6- etc. De kinderen kunnen al goed verkort tellen! We gaan de

komende tijd de verliefde harten memoriseren. 3-7, 2-8, 1-9, etc. Dit is nodig om
straks goed over het tiental heen te kunnen rekenen.
Schrijven gaat ook goed. Al is dat nog best lastig. Je moet er namelijk de tijd voor
nemen, alleen dan gaat het netjes. En hoe moet je zitten? Rug recht, schrift
schuin, hand plat. Als we het schrijfliedje zingen weten we het weer!
Groep 4-5

Een dag uit het leven ven groep 4 en 5.
Maandag 26 november.
Meester Pieter is er en we leren/eten noten/pepernoten. We maken onze eigen
muziek. Met pepernoten op het bord. We zingen Sinterklaasliedjes over
pepernoten. We zijn allemaal wakker!!
Hierna hebben we gerekend en dit hebben we allemaal goed gedaan. Dit kwam
vast doordat we lekker gezongen hebben. Groep 5 heeft nog even de tafel 9
geoefend.
Pauze, voor de pauze hebben we het nog met elkaar gehad over de regels op het
plein en die bij voetbal. Deze regels hebben we goed toegepast op het plein!
Toen gingen we met meester naar de gymzaal.
Daar hebben we leuke dingen gedaan in circuitvorm.
Terug naar school en even buitenspelen, we eten samen en kijken naar het
Sinterklaasjournaal en Klaas kan alles.
Na het eten doen we taal, ons thema is klein, we omschrijven woorden zoals iel,
kolossaal en mini. We werken in duo’s.
Daarna gaan we spelling doen, we doen eerst een dictee en maken de bladzijde in
het boek.
Ons potje met dobbelstenen was vrijdag vol, daarom mochten we een beloning
uitkiezen, we hebben gekozen voor een kwartier spelletjes doen op de IPad.
Helaas was WIFI heel traag en hebben we besloten deze beloning op ons lijstje te
laten staan, zodat we het nog eens kunnen kiezen.
Dit was zomaar een dag uit het leven van groep 4 en 5.

Groep 6-7

Joehoe, Sinterklaas is in het land! De aankomende dagen gaan we daarom bezig
met een klein optreden voor de goedheiligman. Groep 6/7 is dol op muziek en
dansen, dus daar gaan we gebruik van maken.
Dansen doen we ook vaak als tussendoortje, even bewegen tussen het harde
denkwerk door doet de kinderen goed. We hebben inmiddels de fortnite-dansjes op
youtube ontdekt en juf weet niet wat ze ziet als de hele klas deze dansjes nadoet!
Ook hebben we in de pauze filmpjes van de leerlingen zelf gekeken, zo had EvaSofie een prachtig kunstschaatsoptreden gegeven. Ze had het filmpje hiervan mee
op usb-stick en zo hebben wij haar kunnen bewonderen.
Karsten en Twan hebben in een heuse videoclip meegespeeld en ook deze hebben
we met zijn allen gekeken.
Elke ochtendpauze leest juf voor in de klas. Nu is dat uit het boek "Niet thuis", van
Jacques Vriens. Het is leuk om te merken dat de kinderen helemaal in het verhaal
zitten, ze vinden het elke keer jammer als het tijd is om naar buiten te gaan...nou,
dat gebeurt niet vaak!
Kortom, naast leren hebben we ook genoeg ontspanning en maken we de dagen
leuk met elkaar.
Tot de volgende DIT en DAT!

Groep 8

Met de klas hebben we een week mee gedaan aan de week van de mediawijsheid.
We hebben het met elkaar gehad over online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Helaas liep de laatste dag het programma vast. Nu wachten we op de mail dat we
het af kunnen maken (alle scholen die meedoen hebben hier mee te maken). Wel
hebben we al ontzettend veel geleerd al kwamen we er ook achter dat een aantal
leerlingen al veel vaardigheden bezitten op dit gebied.
Verder zijn de lootjes in de klas getrokken. De kinderen kunnen thuis aan de slag
met de gedichten en surprises! We hopen er een gezellige dag van te maken.

Daarnaast zijn alle kinderen druk bezig met het bezoeken van open dagen. Ook
onder schooltijd is het mogelijk scholen te bezoeken. Geeft u het dan wel even
door aan de leerkrachten.

PRAKTISCH en HANDIG
Woensdag 5 december

Sinterklaas op SPEEL en LEER

Vrijdag 7 december

Kleutermargedag (groep 1 en 2 vrij)

Maandag 10 december

8.30 uur hulp gevraagd bij het versieren van de school in
kerstsfeer

Donderdag 20 december

Kerstviering, de tijden volgen binnenkort

Vrijdag 14 december

Groep 6/7 – excursie Gevangenismuseum

Vrijdag 21 december

12.00 uur kinderen vrij, kerstvakantie

