Nieuwsbrief
Veenhuizen, 13 december 2018
DIT en DAT vanuit de school
Wat hebben we genoten van het Sinterklaasfeest. Het was prachtig!
Na de aankomst van Sinterklaas hebben we met alle groepen op het leerplein gezongen en een
korte act per groep gepresenteerd aan de Sint en zijn pieten. Aansluitend hebben zij alle groepen
en de opvang bezocht. Het was een hele, sfeervolle ochtend. We hebben genoten.
En zoals ieder jaar is de Sint vertrokken en komt de kerstboom in de klas. We zijn ons met elkaar
aan het voorbereiden voor het kerstfeest van volgende week. Naast het feest aan het einde van de
donderdag, heeft het team een gezellige kerstcircuit georganiseerd, waarin de kinderen diverse
leuke kerstactiviteiten aangeboden krijgen. Er gaat geknutseld, gedanst en gespeeld worden. Zo
komen we goed in de stemming voor het kerstfeest later op de dag.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het feest van volgende week, we hopen u dan ook
allemaal te ontvangen.
We hebben ook prachtig nieuws…….juf Brenda is gisteren bevallen en heeft een prachtige dochter.
Ze heet Lieke! Moeder en dochter maken het goed.

We wensen het jonge gezin een mooie tijd toe en in het nieuwe jaar zullen we vast snel
kennismaken met Lieke.
Helaas nemen we volgende week ook afscheid van juf Klasien, zoals u kon lezen in het
nieuwsbericht kortgeleden. Indien u Klasien persoonlijk een hand wil geven dan kan dat op
donderdag 20 december bij het ophalen van uw zoon of dochter na het kerstdiner.
Maandag 7 januari neemt juf Lysbeth, het stokje van juf Klasien over. Juf Lysbeth is zich al aan het
voorbereiden en draait zo nu en dan even met de groep mee.
Nadat we op vrijdag 21 december hebben nagenoten van de donderdag, hebben we allemaal om 12
uur kerstvakantie.

Helaas heerst er ook de griep onder de leerkrachten. We doen heel hard ons best om alle groepen
dagelijks te bezetten. Het is wel kunst- en vliegwerk om dit zonder beschikbare invallers te kunnen
doen. In de komende MR-vergadering gaan we het tekort aan invalleerkrachten nogmaals
bespreken.

Vanuit de OR
Na de vakantie, op donderdag 10 januari, vergadert de OR op school. Tussen 20.15 en 20.45 uur
bent u in de gelegenheid om de financiële verantwoording in te kunnen zien.
Houdt u er daarnaast alvast rekening mee dat in het begin van 2019 een brief ontvangt vanuit de
OR, betreft de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreizen en kamp voor groep 7 en
8.
Het duurt nog even, maar toch wil ik u alvast, namens het gehele team van SPEEL en LEER, een
hele fijne vakantie en feestdagen toewensen.
Maak er iets moois van!
En ja, we zijn benieuwd hoe uw vakantie was. Wees welkom op de koffieochtend op maandag 7
januari as.
Team SPEEL en LEER

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.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Deze week ronden we het thema ‘meetellen’ af.
En uiteraard werken we samen toe naar het kerstfeest. Het is adventstijd en daar geven we
vanaf afgelopen maandag dagelijks aandacht aan.
Iedere ochtend begint iedere klas in het donker met het aansteken van de adventskaarsen.
Ook wordt daar een speciaal advent lied bij gezongen, waarin we stilstaan bij de bijzondere
dagen voor het kerstfeest.
Hieronder de songtekst van het lied ‘Verlanglichtjes’
VERLANGLICHTJES

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Veel plezier, kaarsje vier
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

PBS en AANDACHT voor
Week 49: Aandacht voor het spelen van pakkertje en tikkertje
Week 50: Aandacht voor voetballen tijdens de pauze
Tijdens het bespreken van het bovenstaande maken we met de kinderen concrete
afspraken over hoe elkaar te tikken en vast te pakken, waar op het plein te spelen
en wat te doen, als het niet goed gaat. Dit werpt zijn vruchten af. En het leuke is
dat we goed gedrag gelijk belonen met het geven van de dobbelstenen.
Ook is het fijn u te kunnen noemen dat we vanuit de gemeente nog een jaar
verlenging krijgen in de ondersteuning voor de implementatie van PBS. De
gemeente ziet dat we goed in ontwikkeling zijn en dit positieve proces willen zij
graag ondersteunen. Hier zijn we ook erg blij mee.

DALTON en ONTWIKKELING
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de lesobservaties van onze
Daltontrainers. Naar aanleiding daarvan ligt onze aandacht bij de uitgestelde aandacht van
de kinderen. Kinderen zijn snel geneigd om te zeggen dat ze het niet begrijpen. De kinderen
moeten eerst zelf goed gekeken hebben en zelfstandig aan de slag gaan. Het stoplicht
staat op rood.
Waarom doen we dat zo?



Dit maakt ook dat de kinderen tijdens de instructie echt goed op moeten letten. Ze
moeten namelijk eerst zelfstandig aan de slag.
Ze moeten de vragen beter lezen en als ze niet meteen hulp krijgen zullen de
kinderen eerder geneigd zijn het zelf uit te zoeken.

Daarna is de mogelijkheid om een medeleerling te vragen. De tweede fase. De kinderen
hebben het eerst zelf geprobeerd en gaan nu indien nodig elkaar helpen. De leerkracht is
nog niet beschikbaar. Het stoplicht staat op oranje.
De kinderen gebruiken hun blokje.
* Het vraagteken: de kinderen leggen hun vraagteken neer als ze er echt niet uitkomen.
Nadat juf/meester het stoplicht van rood naar oranje gezet (de overlegfase) heeft gaan de
kinderen eerst hulp zoeken bij een medeleerling (juf/meester kijkt of dit ook gebeurt, indien
de leerling dit niet doet, geven we hem/haar dit terug bij de evaluatie. Als er in deze
overlegfase nog steeds een vraag is, schrijft de leerling de vraag op een papiertje.
Bij de groene fase leest de leerkracht de papiertjes met vragen of loopt een hulpronde. Bij
dezelfde vragen kunnen we leerlingen tegelijk instructie geven of we roepen leerlingen bij
ons voor een individuele instructie.
Wanneer er kinderen (verlengde) instructie nodig hebben dan staat het stoplicht weer op
rood.

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

De kerstlichtjes branden, de gevouwen engelen vliegen in ons lokaal, de
kerstboom staat! Wat willen we nog meer. We beginnen iedere ochtend in het
donker met het aansteken van de adventskaarsen en zingen daarbij het lied
Verlanglichtjes. Een ontzettend sfeervolle periode, waar we samen van genieten.
Laat het kerstfeest maar komen, wij zijn er klaar voor!

Groep 3

Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet gelicht of daar is kerst alweer. Wel heel
gezellig allemaal. Kerstboom in de klas, lekker knutselen met kerstliedjes op de
achtergrond en soms zelfs af en toe een kerstkransje. Toch moet er ook nog
hard gewerkt worden en dat kunnen de kinderen gelukkig erg goed. We kunnen
zelfs al meerdere taken achter elkaar maken.
Inmiddels zijn we alweer met kern 5 van Veilig Leren Lezen begonnen en de
kinderen wisten precies te vertellen dat we nog maar 8 letters hoeven te leren.
We kennen dus bijna het hele alfabet al.
Afgelopen week heeft juf Lysbeth ook al even in de klas gekeken en zij heeft
helemaal zin om na de kerstvakantie op maandag en dinsdag groep 3 les te
gaan geven.
Ook zijn we deze week klas van de week en heeft een fotograaf vandaag een
foto van ons gemaakt. Aanstaande woensdag staan we in het Roder Journaal.
Super leuk!

Groep 4-5

We zitten volop in de kerstsfeer. Sinterklaas is weer naar huis en de kerstmannen hangen
al op het raam in groep 4,5. De kinderen zijn heerlijk aan het knutselen geweest met een
gezellig kerstmuziekje erbij.
De kerstboom is mooi versierd en de moeder van Bart heeft een prachtige kerstboom op
ons raam geschilderd. Iedere dag zingen we het advent liedje: verlanglichtjes’, terwijl
kinderen de kaarsjes aan mogen steken.
Bent u benieuwd naar het liedje? Hierbij de link:
https://www.youtube.com/watch?v=PhZE3gbsjso
Sinds vorige week werken de kinderen met ‘Klasseplan’, een digitale weektaak. De
kinderen zien per dag wat zij aan werk moeten doen en vinken het af wanneer het klaar is.
Extra werk staat ook in ‘Klasseplan’ en de kinderen leren zo al een beetje te plannen. Eerst
nog per dag, later voor meerdere dagen.

Volgende week nog 3 dagen ‘gewoon’ aan het werk en daarna staan alle activiteiten in het
teken van kerst, namelijk een kerstcircuit, kerstwandeling en een kerstdiner. Daar
verheugen we ons al op. Denkt u nog even aan het doorgeven van het gerecht dat u
maakt? Mocht u zelf niet op school komen geef dan gerust een briefje mee aan uw kind.
Groep 6-7

De afgelopen weken hebben we weer veel leuke dingen gedaan, zoals:
* een week lang aan onze mediawijsheid gewerkt door mee te doen aan
MediaMasters. Uiteindelijk zijn we op plek 1723 beland (en hebben we groep 8
verslagen!)
* kubistische herfstbomen gemaakt en kerstschilderijen met lijm, wol
en...aluminiumfolie?!
* Sinterklaas gevierd! Wat een geweldige gedichten en surprises, top!
* een kerstboom in de klas gezet. Juf Ellen had er één uitgekozen, maar deze
vonden wij te klein...dus deze is omgewisseld voor een grotere en inmiddels
prachtig versierd! Ook hebben we kerstslingers bij de deur gehangen, heerlijk
dat gekriebel elke keer als je binnenkomt...
* weer een potje vol dobbelstenen verdiend met goed gedrag. De kinderen
hebben ervoor gekozen om als beloning iets te gaan koken of bakken met zijn
allen.
Nog anderhalve week en dan gaan we alweer genieten van de kerstvakantie, we
maken er nog een mooie tijd van in 2018!

Groep 8

Er zijn al enkele kinderen die onder schooltijd de open dagen hebben bezocht. Er
zijn kinderen naar het Dr. Nassau college geweest in Norg. Deze kinderen
werden met een bus opgehaald en zijn ook netjes weer teruggebracht. De
ervaringen? Die leest u in een volgende Dit en Dat. Afgelopen woensdag zijn er
een aantal kinderen naar het Stellingwerfcollege geweest. Ook daarover leest u
later meer. Maar spannend is het ook wel een beetje. In maart moeten alle
kinderen weten naar welke school ze willen. Het is daarom goed om de open
dagen goed in de gaten te houden.
Het sinterklaasfeest was een groot succes. Wat hebben de kinderen goed hun
best gedaan op de surprises! Prachtig gedaan!
Vrijdag 7 december hadden we met de klas een les boksen van de vader van
Tim! Nou, er zitten een paar natuurtalenten tussen. De kinderen deden allemaal
fanatiek mee. Het was een leuke en sportieve les. Arjan: bedankt!
Let op: de kampdatum is een week verschoven. Zie de agenda op MIJNSCHOOL!

PRAKTISCH en HANDIG
14 december

Groep 5/6 excursie naar Gevangenismuseum

20 december

Kerstviering op SPEEL en LEER van 17 tot 18.45 uur

21 december

Kerstvakantie om 12 uur. Alle kinderen om 12 uur vrij!

7 januari

8.30 uur, koffieochtend met nieuwjaarswensen

10 januari

Inloop OR- vergadering, inzage financiële verantwoording, 20.15
tot 20.45 uur.

31 januari

Margemiddag voor alle kinderen, kinderen om 12 uur vrij!

