Nieuwsbrief week 46
Donderdag 18 november 2016
Nieuw!! Bieb open op maandag en vrijdag van 14.15 tot 15.00 uur.
Activiteitenkalender

22 en 24 november
24 november
Maandag 5 december
Maandag 5 december
Maandag 12 december
15 of 16 december
15 of 16 december
Donderdag 22 december
Donderdag 22 december
Maandag 26-12/vrijdag 6 januari
Maandag 9 januari
Maandag 16 januari
16-27 januari

10 minutengesprekken
Tussen 19-20 uur MR en OV op school
Bibliotheek ook open op donderdag
Sinterklaas op Het Veenpluis
Bibliotheek gesloten
OV vergadering
Sprookje groep 1-2 in de Nijenoert
Sprookje groep 3-8 in de Postwagen
Kerstmaaltijd; vanaf 17.15 open
Bibliotheek gesloten
Kerstvakantie
Luizencontrole
Margedag groepen 1-4
Open dagen De Borgen

Nieuws van de bibliotheek
Jolanda Woudstra komt het biebteam versterken. Daardoor is de bibliotheek
vanaf 24 november ook op donderdag weer open. Hier zijn we erg blij mee! Ook
meehelpen in de bieb? Neem even contact op met meester Feike.

10 minutengesprekken
Als eerste gesprekken in het nieuwe jaar houden we weer "omgekeerde 10
minutengesprekken". We vragen of u aan de leerkracht wilt vertellen hoe u
naar uw kind kijkt. Daarvoor sturen we per mail een lijst toe met vragen.
Deze lijst kan u aan het denken zetten over uw eigen kind. U kunt deze
meenemen naar het gesprek. De lijst blijft van uzelf, deze hoeft niet achter
te blijven op school. In school zijn deze lijsten ook op papier te krijgen,
vraag er gerust even naar.
Talentklas
Sinds een aantal jaren is er op de Lindenborg de mogelijkheid om voor 40 leerlingen uit groep 8
in het Westerkwartier om mee te doen aan de talentklas. Deze leerlingen moeten op hun
Citotoetsen een I+/A+ scoren om mee te mogen doen. De talentklas is een initiatief uit Passend
Onderwijs. De talentklas komt op 8 donderdagmiddagen bij elkaar en werken daar een project
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uit. Aan het einde van de periode krijgen de ouders van deze leerlingen de gelegenheid om te
kijken wat ze gedaan hebben. Bijna elk jaar doet een leerlingen van onze school hier aan mee
vorig jaar twee dit jaar gaat er 1 leerling naar toe.. Binnenkort start dit project.

Facebook
Het Veenpluis heeft zijn eigen facebookpagina! Kijk op
www.facebook.nl/veenpluis
Uit het kamertje, een leven lang leren
In het onderwijs promoten wij de slogan "een leven
lang leren". Ook de leerkrachten zijn regelmatig aan
de studie. In de afgelopen week ging meester Berny
naar zijn opleiding om zijn gymbevoegdheid te halen.
Een opleiding van 1.5 jaar. Juf Nicole is bezig met de
specialisatie "het jonge kind", een opleiding van een
jaar. Juf Claudia ging naar een studiedag voor intern
begeleiders en samen met juf Marjan naar een cursus
over leerlingen met korte lontjes in Uden. Meester
Feike volgt een cursus "onderwijsmarketing en
schoolprofilering" te Nijenrode. Het team van Het
Veenpluis laat zien dat we werk maken van "een leven lang leren"!
Sinterklaasviering
Op maandag 5 december krijgen we weer hoog bezoek. De oudervereniging stelt € 7.50 per
leerling beschikbaar. De leerlingen van de groepen 5-8 kopen voor dit zelfde bedrag een
presentje voor elkaar.

Betalen van de ouderbijdrage
Alle ouders met kinderen op Het Veenpluis zijn automatisch lid van de
Oudervereniging. De oudervereniging zorgt voor Sinterklaascadeaus voor de
groepen 1-4, voor iets lekkers voor ouders bij de kerstmaaltijd en op vele andere
momenten in het schooljaar. De oudervereniging is ook eigenaar van alle
speeltoestellen op het schoolplein. Een keer per jaar wordt u gevraagd om de
ouderbijdrage te betalen. Wilt u voor 1 december per kind 25 euro overmaken
op de rekening: NL68 RABO 0335 1239 37 t.n.v. Oudervereniging Openbare school Het
Veenpluis. Vergeet u niet de naam en de groep van het kind te vermelden!
Als er meer dan twee kinderen uit 1 gezin op school zitten mag er, in overleg, ook in termijnen
betaald worden. Kinderen die na januari op school komen betalen 10 euro. Voor de schoolreisjes
moet nog apart betaald worden. U krijgt hierover in het voorjaar bericht.
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€ 1146,32 Jumbo Sparen voor je school !
De Jumbo actie "sparen voor je school" heeft 1146 euro opgeleverd!
Een groot bedrag waar we erg blij mee zijn! Voor het kiezen van een
leuk speeltoestel op het schoolplein bleek dit bedrag nog niet hoog
genoeg te zijn. We hebben daarom de volgende spullen uitgezocht en
besteld:
Duofiets voor de groepen 1 en 2
Crazy Forts, drie dimensionaal bouwen voor de groepen 1 en 2
Knex voor de groepen 1-8 (basissets en bruggenbouwen)
Een basketbal, (om het budget op te maken)
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het
inleveren van de bonnetjes. En Hilda en Ina voor het
inkloppen van heel veel 10 cijferige codes!
Nieuws van de kleuters



 Het thema voor de komende weken is Sinterklaas.
De verschillende hoeken in de klas staan de komende weken
dan ook in het teken van de Sint.
 We kijken elke dag het Sinterklaasjournaal en om daarbij
aan te sluiten maken we een pietenbakkershoek in de klas.
Als kinderen thuis spulletjes voor de bakker hebben waar we
mee mogen spelen dan zijn ze welkom!
 Voor de werkjes kunnen we nog goed Pringles bussen
gebruiken en voor de inpakhoek stevige doosjes (liefst niet te groot).
Ook inpakpapier kunnen we goed gebruiken



De letter van de week is de




M van maan.
Het cijfer van de week is de 4.

We willen graag nogmaals een oproep doen voor timmerouders. Als we zo'n 12 ouders
hebben komt u 1 x in de zes weken aan de beurt om een uurtje te timmeren met groepjes
van 4 kinderen, samen met een andere ouder.
Dit is dan op een donderdag van 12.30- 13.30.

Nieuws van groep 3 en 4
In verband met ziekte van Juf Fokje, deze keer geen nieuws.
Nieuws van groep 5 en 6
 Leescircuit boekjes
Voor ons leescircuit zijn we op zoek naar Sinterklaas- en Kerstboekjes die we tijdelijk
mogen lenen. Graag voorzien van naam en inleveren bij de leerkrachten.
 Geschiedenis toets
A.s. dinsdag is de eerste geschiedenistoets van groep 5 en groep 6. De samenvatting is al
meegegeven.
 Sinterklaasrap
We kijken het Sinterklaasjournaal in de klas en de kinderen hebben een leuke
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Sinterklaasrap geleerd. Op de website
van het Sinterklaasjournaal kun je een
liedje opnemen en de kinderen wilden
deze rap opnemen voor Sinterklaas.
Tekenen
Afgelopen week hebben de kinderen
elkaar in het Engels verteld hoe je een
monster tekent. Daarna zijn we
begonnen met een nieuwe
tekenopdracht: een 3D hand.

Nieuws van groep 7 en 8
 Schoolontbijt en burgemeestersontbijt (verslag)
Vandaag, 11 november gingen we naar de burgemeester om te ontbijten in het
gemeentehuis van Leek. We hadden een gezond ontbijt zoals appel, kaas en komkommer.
We hadden een gesprek hoe hij burgemeester is geworden. De burgemeester wou eerst
dierenarts worden, maar hij werd in Utrecht niet uitgeloot als student. Hij ging studeren
als meester en hij was twintig jaar meester op de universiteit. En toen is hij
burgemeester geworden. We hadden ook een gesprek over Sint Maarten en dat hij fruit
gaf en nu kleine cadeautjes.
Groetjes van Ruben en Ate
 De toetsen van begrijpend lezen zijn vorige week gemaakt. De toets is goed gemaakt. Dit
is erg mooi, begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken!
 Morgen krijgt de groep een uitleg over omgang met opvallend landbouwverkeer. Deze
week is er elke dag aandacht geweest voor dit onderwerp door middel van
een dagboekje. Morgen zijn er ook echte landbouwvoertuigen te
bewonderen op het parkeerterrein van de sportvelden. De leerlingen zijn
erg betrokken bij dit onderwerp. Als ouders willen komen kijken zijn ze
van harte welkom!
 De VO gesprekken met de kinderen van groep 8 gaan voorspoedig. Deze
gesprekken zijn na schooltijd. Er is al een rooster via de mail gestuurd.
De gesprekken zijn alleen met het kind en we nemen de plaatsingswijzer
door. Ook wordt er gesproken over de voorkeurslocatie van de school en
de open dagen.
 De kinderen van groep 7 hebben ook deze gesprekken, hier wordt meer ingegaan op de
werkhouding en concentratie in de klas. Ook wordt er kort gesproken over het VO en de
plaatsingswijzer.
 Herinnering: Voorlichtingsavond VO op maandag 28 november (zie mail)
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