Nieuwsbrief
Veenhuizen, 24 januari 2019

De winter is er! Wat een pret voor de kinderen.

Naast het winterplezier wordt er hard gewerkt in de groepen. Zo na een klein half jaar onderwijs, is
het de tijd om de Cito-toetsen af te nemen. De Cito-toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen
voor de kinderen van groep 2 t/m 8. Twee keer per jaar nemen we deze toetsen af om te kijken of
de kinderen zich voldoende blijven ontwikkelen. Naast observaties en methodetoetsen houden we
zo de doorgaande lijn in de gaten. Zodra alle toetsen zijn verwerkt kunt u de resultaten terugvinden
op het rapport. Indien een oudergesprek wenselijk is, wordt u hiervoor uitgenodigd. In een volgend
bericht zal ik u verder informeren over de komende facultatieve oudergesprekken.
Naast dat de kinderen zich ontwikkelen, zijn wij als team ons onderwijs ook enorm aan het
ontwikkelen. We maken grote stappen en bereiden ons voor op een interne audit die afgenomen
wordt door een auditteam van CKC Drenthe en ook de worden we in het komende half jaar
gevisiteerd door de Dalton vereniging.
Het is fijn om samen verder te bouwen en ons te ontwikkelen. Dit alles in het belang van uw
kinderen om ze zo optimaal te kunnen bedienen in hun leerproces. We SPELEN en LEREN verder!
Winterfair wordt verplaatst!
Sommigen van jullie zullen over de winterfair gehoord hebben of het in de agenda hebben zien
staan! Deze winterfair gaat niet door! Het wordt een voorjaarsfair, op donderdag 23 mei! Hiermee
willen we geld ophalen voor Gayatri Dalei, een meisje uit India, die we helpen om haar schoolgeld
te betalen. Meer informatie volgt.
Rapporten
Indien u nog een rapport van uw zoon of dochter thuis heeft, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk
bij de leerkrachten inleveren.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT

Volgende week wordt het thema ‘leren’ afgerond. Vanaf maandag 28 januari staat het thema
zien’ centraal. Dit thema is misschien wel het meest voor de hand liggende
levensbeschouwelijke thema. Levensbeschouwing betekent immers letterlijk: hoe je tegen het
leven aankijkt. Ons wereldbeeld wordt grotendeels opgebouwd door wat wij met onze ogen
waarnemen. In dit thema onderzoeken de kinderen hoe belangrijk zien is voor de manier waarop
je in het leven staat en naar de wereld kijkt.

PBS en AANDACHT voor
Week 4: Aandacht voor het goed op het toilet, nu met visualisatie
Week 5: Aandacht voor goed gedrag in de gang, nu met visualisatie
Bijna alle groepen hebben hun grote dobbelsteen verdiend, zodra we
compleet zijn ontvangen we een schoolbeloning. Vandaag gaan de
leerkrachten in de vergadering alvast brainstormen over de
schoolbeloning. We kijken er naar uit!

DALTON en ONTWIKKELING
In de vorige nieuwsbrief las u dat we ons blijven ontwikkelen op het gebied van DALTON.
Volgende week hebben de leerkrachten weer een DALTON scholing en komen er dames in de
klassen kijken hoe we met elkaar bezig zijn. Donderdagmiddag gaan we met elkaar de
bevindingen bespreken en verder uitwerken. Ondertussen besteden we veel aandacht aan de
pijlers van het daltononderwijs. Een van die pijlers is SAMENWERKEN. In de onderbouw zijn
de kinderen van groep 1 en 2 met de peuters aan het ontdekkend leren lezen. En elke dinsdag
wordt er tutor gelezen met kinderen uit groep 8 en
groep 4/5. Ze delen complimenten uit en leggen lastige
woorden uit. Mooi om te zien hoe de kinderen dit
oppakken!

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

Groep 3

We zijn alweer drie weken van start sinds de kerstvakantie en er zijn een aantal
nieuwtjes in onze groep. Juf Petra is in onze groep gekomen op
donderdagmiddag en vrijdagmorgen, juf Annet is dan in groep 3. Hartelijk
welkom juf Petra! We hopen dat je het heel leuk bij ons gaat vinden. Ook
hebben we Sterre mogen begroeten als nieuwe leerling in groep 1. Wat leuk dat
je er bent Sterre! We wensen jou een hele gezellige tijd in onze groep en je
hebt al aardig je plekje gevonden. Bij Esmee Smit is een broertje geboren. Gijs
heet hij, Esmee is een trotse grote zus! We hebben afscheid genomen van
onze stagiaire Johanna, bedankt juf voor alles! Vorige week zijn we van start
gegaan met ons nieuwe thema: Afval. Wat valt
er veel te leren over dit thema. Wat dacht u van
woorden als: hergebruiken, recyclen,
afvalcontainer, sorteren, vuilniswagen? We
zingen liedjes, leren opzegversjes en maken
knutselwerkjes van materialen die we normaal
gesproken weg zouden gooien. De kinderen
worden steeds handiger op de I- pad, we
besteden aandacht aan het scannen van een QRcode. De kinderen scannen een code en gaan
vervolgens via een instructiefilmpje een hoed van
een krant vouwen. Erg knap! Vooral tijdens het
spelen en werken komen Dalton vaardigheden
om de hoek kijken. Elkaar helpen (samenwerken)
komt vaak aan de orde. Zelfstandig je spullen
pakken en beginnen met werken hoort bij de
Daltonvaardigheid (zelfstandigheid). Iedere dag praten en leren we hierover.
Ook zijn we van start gegaan met gerichte observaties en Cito toetsen voor
groep 2, taal en rekenen. Alle gegevens worden verwerkt in het rapport. Mocht
u hier vragen over hebben, dan hoor ik het graag. Sinds twee weken komen
een aantal peuters met hun juf Marjan bij ons in de groep. De allerjongste
kleuters blijven bij juf Marjan en
doen allerlei leuke
taalactiviteiten. De wat oudere
kleuters gaan met mij mee. Ik
ga met hen Ontdekkend Leren
Lezen. Dat houdt in dat we
allerlei voorbereidende
oefeningen doen die een hele
mooie basis vormen voor het
leren lezen en schrijven in groep
3. Heeft u vernomen dat we
dobbelstenen in de groep
verdienen? De groep verdient
een dobbelsteen wanneer iets goed gaat, bijvoorbeeld een jas voor de ander
dicht doen of een compliment geven. Bij 25 dobbelstenen doen we een leuke
groepsactiviteit die door de kinderen wordt uitgekozen. We hebben bijvoorbeeld
naar een filmpje gekeken, langer buiten gespeeld en langer gespeeld in de klas.
De kinderen zijn heel enthousiast over het verdienen van de dobbelstenen. As
vrijdag, 25 januari, is het speelgoedochtend, uw kind mag iets leuks meenemen
om op school te laten zien en mee te spelen. Ook hebben we op vrijdag (en op
maandag) gym, denkt u er aan dat uw kind gymschoenen heeft?
Groep 3 leert de laatste letters in kern 6. De f, g, au, ui en ei. De twee-teken
klinkers zijn nog erg lastig te onthouden. Vooral als ze ook hetzelfde klinken.
We lezen en oefenen dan ook elke dag. Met alle letters die we hebben geleerd
kunnen we verhalen bedenken. In het themaverhaal heeft opa een ‘alfapet’.
Met die pet op kun je de mooiste verhalen bedenken. In ons verhalenschrift
schrijven wij onze eigen verhalen.

De schrijfletters worden steeds belangrijker. Nu we ze allemaal hebben gehad
moeten we ze ook gebruiken in onze schriften. Met netjes en hard werken
kunnen er stickers worden verdiend. 5 stickers betekent dat je met een
gekleurde pen mag schrijven.
Met rekenen hebben we klokkijken geoefend. Eerst de hele uren. Straks komen
de halve uren er bij. Oefent u thuis ook?
De toetsen worden afgenomen in deze periode. De kinderen kunnen laten zien
wat ze hebben geleerd en wat ze nog moeten oefenen.
Binnenkort gaan we beginnen met de musical. Komt u ook op de informatie
bijeenkomst?
Groep 4-5

De kinderen van groep 4 en 5 zijn weer goed begonnen. We hebben eerst een
week geoefend met alle categorieën van spelling en ook de sommen van
rekenen hebben we geoefend. We zijn nu met CITO toetsen bezig. We doen
allemaal erg ons best.
Groep 5 werkt op de vrijdagmiddag tijdens wereldoriëntatie aan het thema
‘aardse extremen’. We zochten informatie over vulkanen, lawines, tsunami’s en
aardbevingen. Hier maakten we in tweetallen posters over en hebben dit aan
elkaar gepresenteerd. Dit was heel interessant!
Afgelopen maandag hadden we een geweldige muziekles van meester Pieter en
het drumstel van Bart. Hij heeft ons laten zien dat je met lege emmers ook
prachtige muziek kunt maken.
Wij hebben inmiddels 4 potjes dobbelstenen gevuld en vorige week vrijdag
mochten de kinderen in onesie, of pyjama op school komen. Dit was een groot
feest natuurlijk. Vooral gym in je onesie of pyjama is natuurlijk prachtig!
Wij vinden het erg leuk dat er sneeuw ligt vandaag, helaas wil de sneeuw niet
plakken. We kunnen geen echte sneeuwballen gooien.

Groep 6-7

Joepie, het is echt winter! En dat betekende voor groep 6/7 dat zij hun beloning
(een kwartier buiten blikspuit spelen) lekker in de sneeuw mochten ontvangen.
Wat een feest! Ze waren de eerste groep die 4 potjes vol dobbelstenen had
verdiend en daarom mochten ze een grote dobbelsteen aan juf Aukje
overhandigen. Als alle groepen de grote dobbelsteen verdiend hebben, komt er
een heuse schoolbeloning!
Vorige week zijn we begonnen met de cito-toetsen. Drie dagen werd er
gezwoegd op rekenen. Deze week is spelling aan de beurt, twee keer een dictee
van 25 woorden, dat vergt de nodige concentratie! Groep 7 moet ook nog een
toets over werkwoordspelling maken, die gaan ze donderdag en vrijdag doen.
Volgende week gaan we nog begrijpend lezen toetsen en dan zitten de cito's er
al weer op.
Verder wordt er hard gewerkt aan alle vakken en aan de Daltonvaardigheden.
De kinderen moeten zich inmiddels 20 minuten zonder juf kunnen redden en
dat kunnen ze! Ook het fluisteren gaat steeds beter. Wat een toppers!

Groep 8

Groep 8 heeft het al weer flink druk gehad. Vorige week woensdag hadden wij
het basketbaltoernooi tegen de andere groepen 8
van scholen hier in de buurt. Er werd hard
gestreden, maar sommige teams waren toch nog
sterker dan onze twee teams. Wij werden 4e en 7e,
van de 13 teams. Prima gedaan.
Daarna balletles. De leerlingen van groep 8
hebben drie keer op dinsdagmiddag les gehad in klassiek ballet. De foto’s laten
zien dat je voor klassiek ballet best kracht en uithoudingsvermogen nodig hebt.
Op dit moment zitten we midden in de toetsen. Vorige week is begrijpend lezen,
spelling en lezen aan bod geweest. Deze week
rekenen en werkwoordspelling. Volgende week
zijn we klaar met toetsen, maar er kan
eventueel nog iets afgemaakt worden. Het
normale dagprogramma start dan weer.
De kinderen zijn inmiddels op zoek naar een
leuke musical. Wij zijn benieuwd waar ze mee
komen.
Juf Kim en juf Lia

PRAKTISCH en HANDIG

29 januari

Groep 3/4, cultuurmenu Workshop Vouwstenen

29 januari

Groep 8, cultuurmenu klassieke dans

31 januari

Margemiddag voor alle kinderen, kinderen om 12 uur vrij!
Team Dalton scholing

5 februari

Groep 6/7, introductie project ‘Scoor een boek’

6 februari

Groep 1/2 cultuurmenu ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’

