Nieuwsbrief
Veenhuizen, 14 maart 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders,
Wat genieten we van de ouderbetrokkenheid op school.
Wat is het een feest om te zien dat jullie als ouders zo betrokken zijn. Van een actieve
decoratiecommissie, die onze school in lentesferen brengt, luizenmoeders die de haren controleren, tot
aan ouders die meehelpen om de musical in te oefenen van de groepen 3 en 4. En dat allemaal op een
woensdagochtend! Waarbij er ook koffie werd gedronken door een groot gezelschap aan ouders, die
ondertussen genoten van een kort optreden van de groepen 3 en 4. Wat willen we nog meer! Dank
ouders voor jullie inzet en betrokkenheid op alle gebieden.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld
Graag attenderen wij u op de brief die u ook vandaag in het ouderportaal aantreft. In deze brief
ontvangt u informatie over de schoolreisbijdrage en de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar.
Dit namens de penningmeester van de OR
Leerkrachten
Brenda haar zwangerschapsverlof loopt ten einde en op donderdag 28 maart zal zij weer staren in
groep 4/5. Vanaf die datum zal Geertje op maandag, dinsdag en woensdag en Brenda op donderdag en
vrijdag in groep 4/5 werkzaam zijn.
Lysbeth zal vanaf 28 maart op de maandag, dinsdag en donderdag werkzaam zijn in groep 3. En op
woensdag zal Lysbeth o.a. de plusgroep les blijven geven.
Annet zal op woensdag en vrijdag in groep 3 lesgeven en op donderdag in groep 1/2.
Eigenlijk gaan we weer terig naar het ‘oude weekritme’ voor het zwangerschapsverlof van Brenda,
waarbij Lysbeth, juf Klasien vervangt.

Plusgroep
De plusgroep is weer gestart. De samenstelling van de groepen is iets veranderd na de evaluatie in
januari. De nieuwe leerlingen zijn enthousiast begonnen.
We zijn een aantal lessen bezig geweest met techniek:
Welke materialen drijven-zinken? We deden een proefje met emmer water en materialen. Conclusie:
kurk blijft drijven.
Prima materiaal om een vlot(je) mee te bouwen.
De opdracht luidde: "Bouw een vlot met een zeil van de volgende materialen,coctailprikkers,
satéprikkers, ijscostokjes, kurk, schilderstape, papier en stiften. Je vlot moet stevig zijn en blijven
drijven."
Gelukkig bleven alle vlotten drijven!
De opdracht van deze week is 'bouwen met kranten'.
We kijken naar een filmpje en foto's van de constructie van de Eiffeltoren.
We zien dat driehoeken de constructie stevig maken.
Met rollen krantenpapier en schilders tape maken de kinderen een zo hoog mogelijke toren in
tweetallen.
Volgende week testen we of de torens blijven staan!
Pannenkoeken dag 2019
Vrijdag 22 maart is de pannenkoekendag. Kinderen van groep 8 bakken voor opa’s, oma’s en ouderen
uit de buurt en serveren die in ons restaurant. Het leerplein en de lokalen worden voor die middag
omgetoverd in een echt restaurant. Voorafgaand willen we graag met de kinderen van groep 5 t/m 8
ook een pannenkoek in de klas eten.
Het restaurant is geopend van 12.30-14.00 uur.
We zijn dus op zoek naar ouders die thuis een stapel pannenkoeken willen bakken. U krijgt dan van
school een pak pannenkoekenmix mee in die week.
Opa’s en oma’s van de kinderen van groep 5, 6 en 7 worden verzocht om, om 12.30 uur te komen
wanneer ze samen met hun kleinkind(eren) een pannenkoek willen eten in ons restaurant. Zij gaan
namelijk om 13.00 uur naar de gymzaal.
Groep 8 blijft om verder te bakken en te serveren.
Opa’s en oma’s van de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn natuurlijk ook welkom om met hun kleinkind
een pannenkoek te eten in het restaurant.
We zijn ook nog op zoek naar kooktoestellen op gas of elektra. Wilt u onze conciërges laten weten of u
een in bruikleen heeft?
Met vriendelijke groet,
De pannenkoekcommissie

Palmpasen
Woensdag 10 april gaan we met de groepen 1 tot en met 4
door het dorp. Ook dit jaar gaan we een stok mooi versieren en we
hulp. Bent u in de gelegenheid om te helpen op woensdag de hele
uw naam noteren op intekenlijst. De lijst hangt in de hal van de
9.00 tot 11.00 uur gaan we knutselen, daarna wandelen we door het

Palmpasen lopen
vragen daarbij uw
ochtend? Dan kunt u
onderbouw. Van
dorp.

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Vanaf volgende week staat Trefwoord in het teken van ´Oplossen´. Een rekensom, rebus of
kruiswoordpuzzel vraagt om een oplossing. Kinderen worden graag uitgedaagd en ze vinden
het prachtig om te ontdekken dat ze in staat zijn om vraagstukken op telossen. Daar groeien
ze van.
Aan de hand van verhalen en vraagstukken leren de kinderen kritisch kijken naar de manier
waarop anderen en zij zelf naar oplossingen zoeken. Volg je je verstand of ook je har? Denk
je aan jezelf of ook aan de ander? Waar ligt de verantwoordelijkheid en wie heeft de
mogelijkheid?
De kinderen leren vragen te stellen bij de wijze waarop mensen naar oplossingen zoeken in
het leven. Ze worden zich er in dit thema ook van bewust dat niet alle problemen in het leven
oplosbaar zijn.

PBS en AANDACHT voor
We hebben aandacht voor:

Week 11: Fietsen in het fietsenhok
Week 12: Naar de pleinwacht voor hulp

DIT en DAT uit groep
Groep 1-2:
Dit en Dat groep 1 en 2
Hoei hoei hoei, wat rijdt daar door de straat, kijk het is de brandweer…. De politie… Prachtige thema’s
om met de kinderen over te werken. Met veel enthousiasme hebben we gezongen, gewerkt en
gespeeld. Het mooiste vonden we het bezoek van de Brandweerman met brandweerauto en de agent
met zijn politiewagen.
Vanaf
18
maart
starten
we met
het
thema,
natuur
en
techniek, nav het prentenboek “Een
gat in
mijn emmer”, We gaan op zoek naar een manier om de emmer te repareren. Want weet u? Een gat in
je emmer kan voor een heleboel avonturen zorgen! Ook willen we proefjes gaan doen in de klas. En
daarbij wil ik graag uw hulp vragen. Bent u beschikbaar op maandagmiddag 25 maart om met groepjes
kinderen proefjes te gaan doen? Dan kunt u zich bij mij opgeven.
Praktische zaken:
 We zijn blij met de nieuwe manden in de gang om
onze
fruittassen in te doen. Wilt u er op toe zien dat de
bekers
goed dicht zijn?
 De kinderen bewaren regelmatig iets in hun
postvakje, sommige postvakjes zijn heel vol. Wilt u
kijken
met uw kind wat mee naar huis kan?
 Bij de ingang van de klas vindt u het whiteboard met
informatie over alles wat wij die week leren in groep
1 en 2.

Dalton: samenwerken en evalueren kunnen we heel goed, PBS: dobbelstenen tellen omdat het potje
helemaal vol is. Kijkt u maar eens:

Groep 3:
Wat ziet het er gezellig uit in groep 3! Mooi beschilderde ramen, met dank aan de 'deco-commissie'!
Tulpen op het raam, door de leerlingen gemaakt. Bloemen in de vensterbank, die straks voor de
musical gebruikt gaan worden.
Regelmatig klinkt er muziek in de klas: we zingen namelijk dagelijks de liedjes van de musical. Dit
klinkt al super!
Tijdens de koffie ochtend vorige week hebben ouders al een paar liedjes kunnen horen. We mochten die
ochtend even optreden.
Er wordt ook heel hard gewerkt aan het lezen, schrijven en rekenen. We hebben nieuwe keuzewerkjes
waar we voor kunnen kiezen, namelijk dobbelsteen lezen, schrijfkaarten, winkeltje spelen met een
rekenopdracht en andere rekenspelletjes.
En...ons potje dobbelstenen is al weer bijna vol! Op naar de volgende beloning
Groep 4-5:
Wist u dat……
-

Wij weer flink aan het werk zijn
Wij de tafels oefenen
Dat wij iets kunnen verdienen
Als wij een tafel kennen
Dit een lekkere beloning is
Dus wij oefenen veel
Dit doen wij ook thuis
Wij bloemen op de ramen hebben
Die zelf gemaakt zijn
En heel lang mooi blijven
We nieuwe groepjes hebben
Dat wij een statafel hebben
Voor als je wiebelig bent
Wij hem veel gebruiken
Dus veel gewiebel in de groep
Wij onze weektaak op de iPad
hebben
Onze doelen erbij staan
Wij binnenkort een spreekbeurt op
locatie hebben
Wij er op de fiets heengaan
Juf Brenda gauw terugkomt

Groep 6-7:
De afgelopen weken is meester Patrick bij ons in de klas. Hij is stagiaire, dat vinden wij erg leuk. Hij
moet binnenkort trakteren, omdat hij 5 keer een verkeerde naam heeft gebruikt. Meester Patrick heeft
ons leuke muziek- en dramalessen gegeven. We hebben erg gelachen, want soms was het moeilijk te
zien wat er werd uitgebeeld. We moesten bij een situatie aansluiten, maar als je dan het verkeerde
denkt…ben je ineens aan het zwemmen op een begraafplaats! Of gewichten aan een parachute aan het
hangen. We hebben hier erg veel lol om.
We hadden weer een potje dobbelstenen vol. We gingen weer blikspuit doen.

In groep 6 zijn we begonnen met staartdelingen. Eliene vindt het supermakkelijk . Groep 7 is hard aan het oe
spelling zijn de volgende categorieën geoefend: cadeau-woord, woorden met koppeltekens en natuurlijk
oefenen we met de werkwoordspelling. Dat ’t x-kofschip is best lastig!
We hebben allemaal twee posters gepresenteerd. Voor sommige kinderen was presenteren erg eng.
Maar ze hebben het wel gedaan! Door te oefenen wordt het steeds iets makkelijker. We hadden een
poster over onszelf, maar ook over iemand anders, uit een andere tijd of land of allebei. Zo hebben we
van alles geleerd over de Vikingen, de jeugd van koningin Wilhelmina en prinses Beatrix en Michael
Jackson, kinderen uit Zuid-Afrika, Luxemburg, Marokko, Frankrijk, Verenigde Staten, Filippijnen, boeren
in de prehistorie en kinderen in de Tweede Wereldoorlog.
Om het informatie zoeken en presenteren te oefenen, gaan we nu aan de spreekbeurten beginnen.
De meeste kinderen hebben al een onderwerp bedacht!
Groetjes,
Groep 6 en 7 (en juf Panda)
Groep 8:
Maandag 4 maart mochten wij met de klas een voorstelling bijwonen in theater Winsingehof in Roden.
"Sylphide's belofte" heette de voorstelling. Dit naar aanleiding van de lessen ballet die de kinderen 3
keer hebben gevolgd. Het was een mooie voorstelling om te zien.
Ook hebben we inmiddels een aantal gastlessen gevolgd van bureau Halt. De laatste ging over
jeugdcriminaliteit. Wat gebeurt er en wat kunnen de gevolgen zijn. In groepjes hebben we er met
elkaar over gesproken. Ook de kant van het slachtoffer werd belicht. Interessant en leerzaam!
Alle aanmeldingspapieren zijn inmiddels de deur uit. We hebben een musical uitgekozen waar we
binnenkort mee starten. We hebben deze al een aantal keer doorgelezen. De rollen moeten nog
verdeeld worden, maar dat volgt.
Op ‘mijn school’ leest u dat de kinderen van groep 8 voor de ouderen en opa’s en oma’s uit de buurt
gaan bakken en serveren. Een mooie taak voor groep 8!
Suzanne doet namens de klas mee aan de voorleeswedstrijd in Roden. Die is op zaterdagmiddag 23
maart in Roden.

PRAKTISCH en HANDIG
Vrijdag 15 maart

School gesloten i.v.m. landelijke staking

Dinsdag 19 maart

Gezondheidsonderzoek groep 2

Woensdag 20 maart

Kleutermargedag

Donderdag 21 maart

Groep 4/5 Cultuur: moderne dans

Vrijdag 22 maart

Pannenkoeken dag

Ma. 25 en di 26 maart

Directie afwezig i.v.m. tweedaagse directie van CKC Drenthe

Donderdag 28 maart

Gastvoorlezers in het Drents
Groep 4/5 Cultuur: moderne dans

