Nieuwsbrief
Veenhuizen, 7 februari 2019
DIT en DAT vanuit de school
Soms zeggen beelden meer dan genoeg……
Vorige week hadden we alle grote dobbelstenen compleet en was het dus tijd voor de
schoolbeloning:
Om de beloning samen te ERVAREN en BELEVEN, kregen de kinderen de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten bij een divers aanbod aan activiteiten. Er werd geknutseld, digitaal een spel gespeeld, er
werd gesjoeld en buiten gespeeld. Er was een mogelijkheid om te dansen en om nog eens te kunnen
spelen in het kleuterlokaal.
Alle kinderen mochten een activiteit kiezen waar zij zin in hadden. Het was prachtig om te zien dat
groot en klein samen aan het genieten waren van een welverdiende schoolbeloning.

Eten en drinken
Graag willen we na de voorjaarsvakantie de drinkbekers en fruit- en lunchtrommels niet
meer voorafgaand aan de schooldag uit de schooltassen halen. Tenzij het koeling nodig
heeft.
U mag dus als ouder alles in de schooltassen laten zitten. De schooltassen van groep 1 t/m 3
worden verzameld in nieuwe bakken. De schooltassen van groep 4 t/m 8 mogen opgehangen
worden op de kapstok. Hopende hiermee ’s ochtends meer rust voor iedereen te creëren en
nettere gangen te krijgen.

Plusgroep
Onze plusgroep draait inmiddels op volle toeren. Graag willen we halfjaarlijks evalueren voor
wie deelname in de plusgroep passend is.
Hiervoor zijn er speciale richtlijnen, we hebben voorwaarden waar kinderen aan moeten
voldoen, passend bij de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van ieder individu.
We zijn nu aangekomen bij een moment van evaluatie. Lysbeth, de huidige leerkracht van de
plusgroep, evalueert de leerlingen die het eerste halfjaar hebben deelgenomen met hun
eigen leerkracht. Mocht er een wijziging van deelname plaatsvinden, dan hoort u dat op korte
termijn van de ‘eigen’ leerkracht. Over een halfjaar vindt er een volgend evaluatiemoment
plaats. Na de voorjaarsvakantie staren we in de herziende samenstelling.
Graag wensen we jullie alvast een hele, fijne voorjaarsvakantie.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
We werken nog steeds over het thema ‘zien’. Als we zeggen ‘Ik zie het’ dan bedoelen we
vaak ‘Ik begrijp het’. Zien gaat verder dan kijken. Je kijkt iemand aan, ziet de twee vochtige
ogen van de ander en probeert te begrijpen wat dat betekent. In dit thema zoeken de
kinderen naar de betekenis van wat ze waarnemen. Wat je ogen zien, raakt je, zet je in
beweging, doet je schrikken, laat je lachen.
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
De komende twee weken geven we aandacht aan:

Week 6: Opruimen van materialen
Week 7: Praten en luisteren

DALTON en ONTWIKKELING
Afgelopen donderdag hebben we als team een
teamscholing gehad. Wat is het mooi om
samen te brainstormen over wat we voor ogen
hebben, hoe we dat willen bereiken en waar
we nu al staan. Tijdens de klassenbezoeken
hebben de dames die onze scholing verzorgen mooie dingen
gezien. Het voeren van kindgesprekken, gerichte instructie,
betrokken kinderen.
In de bovenbouw wordt er regelmatig met de kinderen gesproken. Welke doelen willen ze
behalen, wat vinden ze lastig, wat willen ze zelf graag nog leren. Hoe willen ze dat bereiken?
Zo worden de kinderen steeds meer zelf betrokken bij hun eigen leerproces! Wanneer de
kinderen zelfstandig (en dus stil) werken lukt het goed om met individuele kinderen een kort
gesprekje te hebben. Het stoplicht helpt ons daarbij. Vraag uw kind maar eens hoe het
werkt!

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2

“In de winter is het zo donker”, “Dag meneer de sneeuwman”, “Pak je laarzen, pak
je jas”. Dit zijn een aantal liedjes die we iedere dag zingen over het thema
“winter”. Dit is het nieuwe thema waar
wij over werken. We oefenen met tellen, leren de letter “w”, rijmwoordjes maken
met woorden over de winter, maken sneeuwballen en leggen het goede cijfer erbij,
enz. Deze week staan de dieren op de Noordpool centraal; de walrus, de pinguïn,
de ijsbeer. En volgende week werken we over warme kleding.

Woensdagmorgen, 6 februari,
hadden we een gastles over “ik zie,
ik zie, wat jij niet ziet”. De kinderen leerden te kijken naar kleuren en vormen. Met
lego stenen maakten ze hun eigen kunstwerk. Daarna mochten ze met een echt
fototoestel een mooie foto maken van hun kunstwerk.

Na de voorjaarsvakantie ga ik u informeren over leerstof die de kleuters
aangeboden krijgen. U vindt de leerstof op het Whiteboard links op de deur, bij de
ingang van de klas. Ik laat u zien welke letter en cijfer centraal staat, het thema
waar we over werken, en meer.

Groep 3

In groep 3 hebben we de afgelopen 3 weken gewerkt aan het thema 'letterfeest'. U
hebt vast de thematafel met letters wel zien staan. De kinderen hebben nu alle
letters geleerd. En nu maar oefenen met lezen! Als u boekjes met uw kind wilt
lezen dan is het Avi niveau midden groep 3. De bibliotheek heeft genoeg keuze.
Kijkt u maar eens via deze link.
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=Avi%20m3
Naast het lezen oefenen we volop met sommen tot 10 en tot 20. Heeft u
WakuWaku onze rekenvogel al gezien? Hij kan alleen in getallen spreken. Hij heeft
een eigen brievenbus waarin de kinderen sommetjes voor hem kunnen stoppen. Af
en toe leegt juf de brievenbus en mag WakuWaku de sommen beantwoorden.

Natuurlijk zijn we ook creatief bezig. Vorige week hadden de kinderen samen met
groep 4 en workshop van een kunstenaar. We maken een figuur van vouwstenen.
Erg leuk!

Groep 4-5
Wij moesten helaas onze muziekles missen omdat de meester ziek was. Erg
jammer, want het is zo'n leuk begin van de week!
We hebben genoten van de sneeuw. Sneeuwballen gooien op het veld of gewoon
lekker voetballen in de sneeuw.
Daarnaast hebben we het heel druk gehad met Cito toetsen, maar dat is nu weer
voorbij. Gelukkig hadden we vorige week ook even ontspanning, namelijk de
schoolbeloning!
We mochten kiezen uit buiten spelen, sjoelen, spelletjes, film, dansen en kregen
allemaal een zakje chips. Heerlijk!
Met rekenen zijn we druk met het oefenen van de tafels. In groep 4 moeten we de
tafels van 3 en 4 nu ook al kennen en in groep 5 zelfs alle tafels.
Dat is nog best moeilijk.
Groep 4 heeft een workshop 'vouwstenen' gehad, samen met groep 3. Iedereen
mocht zelf een figuur ontwerpen. Dat was leuk.
Donderdag komt juf Brenda even op bezoek met Lieke. Daar verheugen wij ons al
op!

Groep 6-7
Bedacht door groep 6/7 (en juf Ellen typt)
We noemen juf Ellen altijd juf Panda. Dat doen we al bijna het hele schooljaar. We
doen dit, omdat juf heel erg van panda’s houdt.
We hebben al onze Cito-toetsen gehad. Sommige kinderen willen hier iets over
schrijven, maar sommige ook niet. Sommige kinderen waren namelijk niet zo blij
met hun score.
Maar juf Panda zegt: “Jullie hebben allemaal keihard gewerkt en je best gedaan en
nu gaan we gewoon verder oefenen!”

Na de Cito-toets mochten we altijd even iets leuks doen, omdat we zo hard hadden
gewerkt. We gingen Fortnite-dansjes doen en we hebben zelfs salsa gedanst! Juf
heeft op salsa-les gezeten, dus die kon het voordoen. Ook mochten we op de IPad
of tekenen.
Juf doet altijd heel gek, maar Arno kan er ook wat van.
We zijn voor wereldoriëntatie bezig met een ik- en jij-poster. Voor de jij-poster
heeft elk kind een ander kind gekozen, uit een ander land, of uit een andere tijd,
of allebei. De ik-poster gaat over jezelf. Na de voorjaarsvakantie moeten ze af zijn
en gaan we ze presenteren voor de klas.
Over presenteren gesproken, voor taal hebben we zelf in twee- of drietallen een
couplet bedacht op de melodie van de Zuiderzeeballade. Het zingen voor de klas
was eng, maar uiteindelijk heeft iedereen het gedaan en ging het hartstikke goed
(vond juf, sommige leerlingen denken hier wat anders over).
We hebben ook nog cake gebakken, geknutseld en er was een schoolbeloning! Dit
allemaal omdat er genoeg dobbelstenen waren verdiend.
Wij vinden onszelf de leukste klas EVER!
Groetjes, groep 6/7 en juf Panda
Groep 8

Deze week hebben de ouders een uitnodiging gekregen voor een gesprek. De
kinderen van groep 8 mogen hier bij aanwezig zijn. Spannende tijden. Naar welke
school gaan we na de zomervakantie? Gelukkig zijn de kinderen al druk aan het
kijken op de open dagen om sfeer te proeven. Een heel aantal weten al waar ze
straks naar toe willen. Enkelen twijfelen nog heel erg en sommigen hebben nog
geen idee! Voor 1 maart moet er echter wel een keus gemaakt zijn. Ondertussen
op school zijn we druk aan het werk. Tijdens het werken met het portfolio zien we
mooie dingen. Zo hebben Myrthe en Suzanne een presentatie gegeven over het
maken van slijm! Iedereen mocht ook slijm maken. Leuk bedacht dames! Tijdens
gym hebben de kinderen ook laten zien dat ze goed kunnen samenwerken. Zie de
foto’s! Deze week beginnen we met het doorlezen van het script van de musical.
De kinderen hebben gezamenlijk een musical uitgekozen!

PRAKTISCH en HANDIG
Donderdag 14 februari

Open dag voor nieuwe gezinnen van 8.30 tot 10.30 uur.
De kinderen zijn om 12 uur vrij i.v.m. een Daltonstudiemiddag
voor de leerkrachten.

Vrijdag 15 februari

Kleutermargedag, kinderen van groep 1 / 2 vrij
Rapport mee

18 t/m 22 februari

Voorjaarsvakantie

DORP EN OMGEVING
Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 19 februari!
Op dinsdag 19 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de Brinkhof
en de sport- en cultuurcoaches van de gemeente Noordenveld een Mega-Workshop-Dag, bedoeld
voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende, (ont)spannende, creatieve en
muzikale workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende
onderdelen. Het ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen, bouwen
met Lego, springen op de tumblingbaan, percussie en ‘feest op je bord’ (crea met fruit) op het
programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen uit streetdance, vogelhuisjes
verven, yoga, uilenballen uitpluizen, freerunning en een circusworkshop van Jeugdcircus Santelli.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma. De
kosten bedragen € 5,00 per dagdeel, inclusief ranja en fruit tussendoor en een broodje knakworst of
een krentenbol na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk tot 12
februari aanstaande. Je kunt ook op de dag zelf aanmelden, maar voor een aantal workshops geldt
vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Afien Baving van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-37430610.

Goede dag
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
ontwikkelingsstoornissen 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 internbegeleiders 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.
Op 27 maart 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.
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 26 februari aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke
avond?
Een locatie wordt bekend gemaakt als we weten hoeveel belangstelling er is.
Zo spoedig mogelijk na 1 maart zal ik u de locatie laten weten.
Nettie Feenstra
Lid OT OPO Noordenveld.
050 4065788
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

