Nieuwsbrief week 26
Vrijdag 28 juni 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
Vrijdag 6 juli

Rapporten mee

Dinsdag 10 en donderdag 12 juli

10 minutengesprekken

Woensdag 11 juli

Margedag alle groepen

Vrijdag 13 juli

Laatste Nieuwsbrief uit

Vrijdag 13 juli

Feestelijke ouderavond

Donderdag 19 juli

Laatste schooldag viering

Vrijdag 20 juli

Marge alle groepen - Zomervakantie!

Maandag 3 september

Eerste schooldag

Oproep!
Voor de feestelijke ouderavond zijn er al prijsjes binnengekomen, alvast onze dank hiervoor.
Echter, er kunnen nog veel meer bij! Dus bij deze de oproep, is het formuliertje al ingeleverd
voor de prijs? Heeft u nog een prijsje? Het kan op de tafel in de hal worden gezet en de doos
voor de strookjes staat nog steeds klaar!
Oproep nieuw MR lid
Door het vertrek van Sipko de Groot is er een plaats in de MR
vrijgekomen.
Inmiddels heeft een ouder zich aangemeld als kandidaat.
Bij deze willen we iedereen die ook belangstelling heeft uitnodigen om zich kandidaat te stellen.
Als er meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen plaatsvinden.
U kunt uw reactie voor 4 juli sturen naar b.douwes@quadraten.nl
Wecycle inzamelactie 2018
Direct na de vakantie staan de grote dozen voor de elektrische
apparatuur weer op het Veenpluis! Blijft u verzamelen? We verdienen
er weer leuke boeken mee voor de school!
Problemen met de mail
Zoals velen al aangeven, zijn er steeds problemen met het versturen/ontvangen van de mail. Dan
weer wel een nieuwsbrief, dan weer niet. We hebben er alles aan gedaan om dit uit te zoeken,
maar komen er niet achter. Wel weten we, dat veel van de “zoekgeraakte” mail in de ongewenste
mail terecht komt. Dus mocht u de mail/nieuwsbrief niet ontvangen, dan misschien daar eerst
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even kijken. Verder kunnen we vermelden dat binnenkort alle websites worden vernieuwd,
waarmee we ook hopen op een betere verzending. Tot dan hopen we dat het nog even lukt op
deze manier.

Nieuws van de kleuters


Willen de ouders van de rode bloem kinderen de rapporten inleveren?



De komende weken werken we over de zomer.



Maandagavond 16 juli is er weer de jaarlijkse
schoonmaakavond. We beginnen rond 18:30 uur en
hopen op veel helpende handen zodat de klus snel
geklaard is! Er hangt een lijst op het bord in de hal
waar u zich op kunt geven.



Ook zullen er constructiematerialen en kleding uit
de poppenhoek in de hal staan de laatste
schoolweek. Deze kunt u meenemen om thuis schoon
te maken.



Dinsdag 17 juli mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen.


Woensdag 18 juli sluiten juf Liesbeth, juf Nicole en de

kleuters het mooie schooljaar gezamenlijk af. Juf Nicole
neemt dan afscheid van de kleuters. De beide kleutergroepen
mogen op deze dag verkleed op school komen. We maken er
een gezellige ochtend van!

Nieuws uit groep 3


BELANGRIJK:

Na deze kern begint de zomervakantie. Veel kinderen
lezen dan een tijdje niet meer of heel weinig. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het leesniveau van uw kind na deze
vakantie 1 of 2 Avi niveaus kan zakken als er te weinig
gelezen wordt!
Onze oproep aan u is dan ook om in de vakantie lekker te
blijven lezen. Dit kan op allerlei manieren.
Tips om het lezen in de vakantie leuk te houden:
 Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te lezen;
 Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle tijdstippen zijn goed). Zorg voor leuke
leesstof;
 Laat het kind bij voorkeur hardop lezen. Het voorlezen aan papa, mama, broertje, zusje
of de eigen lievelingsknuffel werkt soms stimulerend;
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Geef complimenten als het kind leest en geef aan het kind eenvoudiger leesstof als er
veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen, maar het hoeft
in feite geen nieuwe stof te leren want dat gebeurt in de volgende groep op school;
Corrigeer fouten die het kind maakt niet direct. Wacht even of het kind er zelf uitkomt,
geef na een paar seconden een kleine hint (benoem de eerste letter, omschrijf de
betekenis) en prijs je kind als hij / zij het woord goed uitspreekt. Corrigeer als het
woord fout is en lees samen de zin opnieuw. Dus: wacht, hint, prijs!;
Doe iedere dag een korte opdracht uit het vakantieschrift. Hierin zitten korte lees- en
schrijfopdrachtjes die in de
vakantieomgeving gedaan kunnen
worden en die weinig tijd vragen;
 Koop letter-, woord-,
schrijfoefenboekjes in de boekhandel
(deze zijn in de vakantieperiode in veel
winkels te verkrijgen);

Nieuws uit groep 4 en 5


Let op!
Nog niet alle rapporten zijn weer ingeleverd. Wilt u deze z.s.m. inleveren bij de
leerkrachten?

Waterdiertjes 5 juli
Volgende week donderdagochtend hebben de kinderen van groep 4/5 een uitstapje naar
de vijver in Zevenhuizen. Ze gaan daar waterdiertjes zoeken. Zoals Marloes al aangaf in
de mail, hebben we nog niet genoeg ouders die kunnen helpen.
Om 10.30 uur vertrekken we vanaf school
richting de vijver. We zullen daar zo'n uur actief
bezig zijn (misschien iets langer). We
verwachten rond 11.45-12.00 weer naar school te
gaan. Wie kan er wil er mee? Opgeven mag bij
Marloes of bij juf Marjan. Dank alvast!


Spelling groep 4 en 5
We hebben in beide groepen het laatste blok
afgerond. We gaan de komende weken met
moeilijke spellingregels extra oefenen.



Rekenen groep 4 en 5
In groep 4 en 5 hebben we deze week blok 11 afgerond. Er is nog 1 blok te gaan!

Nieuws uit groep 6 en 7A


Wat hebben we het druk gehad de afgelopen weken. De ene toets na de andere, maar nu
is het zo goed als klaar! De kinderen hebben super hard gewerkt!



Rekenen de komende periode:
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Groep 6:

We hebben net de toets van blok 11 gemaakt en werken nu
aan de punt en plusbladen.
In het volgende blok komt hoofdrekenen weer aan bod,
zowel met grotere getallen als met vermenigvuldigen. Ook
gaan we verder met breuken en het aflezen van grafieken.


Groep 7:

We hebben net de toets van blok 11 gemaakt en werken nu
aan de punt- en plusbladen.
Het volgende blok gaat over het rekenen met
kommagetallen. Sommen maken vanuit een context; breuken omzetten in kommagetallen
en andersom en grafieken aflezen


Spelling voor de komende periode:
Met spelling hebben we het laatste blok afgerond. De
komende weken zullen we lastige spellingscategoriën
gaan herhalen.



Op vrijdag 29 juni hebben de kinderen de laatste
topografie toets.



Op dinsdag 3 juli hebben de kinderen van groep 6 de
toets van Natuniek.



Op vrijdag 6 juli vieren wij (juf Rensina en juf
Marthine) onze verjaardagen! We vieren dit met de
groepen 6 t/m 8. Die dag is er dus een feestje!

Nieuws uit groep 7B en 8


De rapporten gaan volgende week mee, maar nog niet alle rapporten zijn ingeleverd.




Nieuws over de laatste schoolweek krijgen de ouders van groep 8 via de mail.
Verder geen nieuws, fijn weekend!
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Bijlagen:

Talenten gezocht voor Open Podium Jaarmarkt
Zevenhuizen 15 augustus 2018
Ook dit jaar is er weer een Open Podium op het Sfeerplein op de Jaarmarkt en niets zo mooi als
"artiesten" uit eigen dorp. Jeugdige talenten die het leuk vinden om op te treden, alleen of met
een groepje, nodigen we van harte uit om zich op te geven.
Optreden kan o.a. met muziek, zang, toneel, goochelen of dansen. De optredens beginnen vanaf
13.30 uur.
Aanmelden bij Bas Lammers: bas.lammers91@gmail.com
Na aanmelding wordt er z.s.m. contact opgenomen om deelname verder af te stemmen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe jij mee?
KidsRun bij Westerkwartier Marathon
Zaterdag 6 oktober 2018
12.30 uur Holtplein Zuidhorn
13.30 uur Gemeentehuis Marum
14.30 uur Sportpark Rodenburg Leek
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Op zaterdag 6 oktober vindt
de Westerkwartier Marathon
plaats. Een uniek evenement
voor jong en oud, sportief en
feestelijk. Je kan solo de hele
marathon van 42,2 km
hardlopen, of samen in een
team waarbij ieder een stukje
hardloopt. Er zijn ook kortere
etappes vanaf 5 km en
bovendien zijn er
wandelafstanden van 5 tot 41
km. Onderweg is er van alles te beleven met muziekoptredens, drinkposten en informatie.
We vinden het belangrijk dat ook kinderen mee kunnen doen en organiseren daarom KidsRuns in
Zuidhorn, Marum en Leek. De KidsRun duurt 1 uur, waarbij de kinderen ronden lopen van
ongeveer 500 meter. Er is een speaker aanwezig en muziek; ondertussen passeren vele
marathon-hardlopers. Je kan hardlopen in eigen tempo, het is geen wedstrijd en onderweg kan je
wat drinken bij de drinkpost. Alle deelnemers krijgen achteraf een mooie medaille. De
deelnamekosten zijn 4 euro. Je kan online inschrijven en betalen met Ideal op www.inschrijven.nl
tot en met 2 oktober. De startnummers liggen klaar bij de inschrijving. Zie voor meer
informatie op www.westerkwartiermarathon.nl.
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