Nieuwsbrief week 17
Vrijdag 27 april 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
30 april – 04 mei

Meivakantie

Maandag 7 mei

Luizenopsporingsteam

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei

Hemelvaartvakantie

7, 8 en 9 mei

Schoolkamp groep 7/8 Klonie in Ellertshaar

Donderdag 31 mei

Schoolreis groep 1/2 DOEZOO in Leens

Donderdag 31 mei

Schoolreis groep 3 t/m 6 Drouwenerzand

Het team van Het Veenpluis gaat om tafel om te bespreken hoe we het
schoolfruit een vervolg gaan geven.

Schoolreisjes
In mei gaan alle groepen op schoolreisje.
-

Groep 1-2 gaat op 31 mei naar Doezoo in Leens.

-

De groepen 3 tot en met 6 gaan op 31 mei naar Attractiepark Drouwenerzand in
Drouwen.

-

De groepen 7 en 8 gaan van 6 t/m 9 mei op schoolkamp naar Ellertshaar.

U heeft een mail ontvangen met daarin de vraag om de schoolreisjes te betalen. Het
bankrekeningnummer dat in de brief genoemd wordt, is correct.
Per groep wordt verdere informatie verstrekt.
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Tel: 0594 – 631755

Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Paasvakantie en meivakantie
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksterweekend

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019

Nieuws uit groep 1 en 2
 Na de vakantie gaan we werken over de boerderij.
 Wie heeft een paar overalls en klompen te leen voor in de klas?
 We zijn woensdag 25 april naar de boerderij geweest. We hebben een
heerlijke dag gehad die we afsloten met
pannenkoeken eten! Alle ouders die geholpen hebben
heel erg bedankt in het bijzonder Ciska, Bart en
Thea! Foto's van dit uitje zullen binnenkort op de
website verschijnen.


Tijdens de Koningsspelen hebben we met prachtige weer, heerlijk
buiten de spelletjes kunnen doen!



Afgelopen woensdag hebben we met alle kinderen van de school, rekenspelletjes gedaan
voor de grote rekendag. We hebben daardoor de afgelopen weken veel hulp van ouders
moeten vragen, heel erg bedankt allemaal, zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn.



In groep 1 /2 A komt meester Jeshaja stage lopen. Hij komt 6 donderdagen en in juni
een hele week bij ons in de groep.



Op maandagmiddag komt juf Letensia om ons te helpen
in de groep en zodat ze de Nederlandse taal beter kan
leren spreken. Welkom allebei!

Iedereen een heel fijne meivakantie!

Nieuws uit groep 3


Lezen: De kinderen leren de woorden met een dubbele medeklinker lezen, zoals in takken
en kommen. Ze krijgen een leesblad hierover mee naar huis.



Rekenen: De kinderen hebben sommen leren maken in een opteltabel. Sommige kinderen
rekenen alle sommen opnieuw uit. Anderen zien dat in de tabel de getallen steeds een
meer worden, dus de antwoorden worden ook steeds een meer.
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Meester Ramon is deze week voor het laatst bij ons in de groep geweest. Hij zal zijn
opleiding de laatste periode afronden op zijn eigen school.



Vorige week hadden we een erg leuke
Koningsspelen. We hadden ook prachtig weer
erbij. We hebben gevoetbald, gekorfbald en
er was een workshop van de Colorguardgroep
van Concordia.



Woensdag deed de school mee aan de Grote Rekendag. Het thema was verhuizen.
Kinderen hebben veel gemeten en geteld hoeveel er in een doos past. We hebben geleerd
dat je grote hoeveelheden beter handig in groepjes kunt tellen. Ook hebben we zelf
doosjes gevouwen en geoefend met plattegronden.

Nieuws uit groep 4/5
Grote Rekendag:
Woensdag deed de hele school mee
aan de 'Grote Rekendag'. Na een
geslaagde gezamenlijke start in het
speellokaal gingen de kinderen aan de
slag in verschillende groepjes. Groep
4 werkte samen met groep 3 en
groep 5 werkte samen met groep 6.
Het was leuk om weer eens op een
andere manier met rekenen bezig te
zijn!
Groep 4:


Rekenen: We hebben weer een toets gehad. Sommige onderdelen vinden de kinderen nog
een beetje lastig > klokken ( gewone klokken en digitale klokken ). Ook
verhaaltjessommen ( en sommen met 'het kost, ik betaal met, ik krijg terug') vinden veel
kinderen nog moeilijk. Van deze onderdelen hebben de kinderen een blad mee naar huis
gekregen. Het zou fijn zijn als u met uw kinderen hier mee wilt oefenen.

Groep 5:


Rekenen: Ook in groep 5 is er weer een toets geweest. Aanvullen tot 100 en aanvullen tot
1000 vinden sommige kinderen nog lastig. Ook blijven de x sommen
belangrijk. Van beide onderdelen heeft groep 5 een blad meegekregen
naar huis. Wilt u dit samen met uw kind bekijken?



Geschiedenistoets : zoals u al in de mail heeft kunnen lezen, is de
datum van de toets gewijzigd. De toets is nu op 8 mei bij juf
Marjan. De samenvatting hebben de kinderen meegekregen.

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst!
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Nieuws uit groep 6/7A











Dinsdag hebben de kinderen van groep 5 en 6
zelf appelsap gemaakt. Een groot succes!!!
Mede dankzij de sapcentrifuge en alle andere
materialen die de kinderen meegenomen
hadden. Iedereen bedankt daarvoor!
Woensdag was De Grote Rekendag. Dit jaar ging het over verhuizen. De kinderen
hebben de hele ochtend allerlei opdrachten gedaan die te maken hadden met
verhuisdozen, schoenendozen, boedelbakken, meten en wegen. In groep 5/6 zijn we
erachter gekomen dat het mogelijk is om in 1 dag het hele klaslokaal te verhuizen
naar een nieuwe locatie.
Groep 7 heeft de brief mee naar huis voor het schoolkamp. Hierop staat
belangrijke informatie!!!
De geschiedenis toets wordt verplaatst naar dinsdag 8 mei. De samenvatting gaat
deze week mee naar huis.
Natuurtoets dinsdag 15 mei. De samenvatting krijgen ze na de meivakantie mee naar
huis.
Fijne vakantie allemaal en voor groep 7 -> succes met alle voorbereidingen van het
schoolkamp! (ps => groep 6 krijgt een vervanger voor de dagen dat groep 7 op
schoolkamp is)
Zie bij de nieuwsbrief van groep 7/8 welke kinderen een kaars aansteken op 4 mei bij
de dodenherdenking. Hier staat ook extra informatie deze gebeurtenis.

Nieuws uit groep 7B/8
 Agenda: toets topo 15 mei
 Vandaag zijn de tekstboekjes voor de
musical groep 8 meegegeven. In de
vakantie lezen de kinderen het boekje door
en kiezen een top drie favoriete rollen.


Afgelopen maandag is groep 8 naar Leek geweest voor het praktijkexamen verkeer.
Iedereen is geslaagd. Hilda bedankt voor het meefietsen.



Afgelopen woensdag is de brief voor het
schoolkamp meegeven. De kinderen hoeven voor
het vertrek om 10:30 niet eerst naar school.



Het voordragen van een gedicht tijdens de
dodenherdenking zal dit jaar door Neele en Elize
gedaan worden. Pien en Daphne hadden ook een mooi
verhaal geschreven. De klas en leerkrachten hebben
uiteindelijk gekozen voor het gedicht van Neele en
Elize. Veel succes met het voorlezen meiden!
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De kaarsen worden aangestoken door Emma, Nina, Rubin, Selma, Pien Dijk, Jinte en
Jasmijn.
De uitnodiging voor deze dag is de afgelopen week meegegeven. Onderaan de nieuwsbrief
nog extra informatie:
Nog wat fotootjes;

Samenwerking bij gymnastiek


Praktisch verkeersexamen 23 april

Op 4 mei herdenken we in Nederland onze oorlogsslachtoffers. Slachtoffers die gevallen
zijn voor onze vrijheid, maar ook voor vrijheid elders op de wereld.
We worden bijna elke dag eraan herinnert dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We
mogen daarom niet vergeten dat voor onze vrijheid slachtoffers zijn gevallen. Het is
hierbij belangrijk dat we deze gedachte doorgeven aan de volgende generaties. Het
Comité 4 mei Zevenhuizen hecht hier met velen veel waarde aan en nodigt u uit om met
uw kind (-eren) deel te nemen aan de herdenking. We starten om 19:15 uur met een kort
samen zijn in het Verenigingsgebouw. Aansluitend vindt de Stille tocht plaats. Hiervoor
verzamelen we ons vanaf 19:40 uur op het parkeerplaats voor de Witte Kerk aan het
Hoofddiep te Zevenhuizen. De Stille tocht vertrekt om 19:50 naar de Algemene
begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Bij het monument vindt, met medewerking van beide
basisscholen, de herdenking plaats.
Na afloop van de herdenking is er een defilé langs het monument en nabestaanden van de
oorlogsslachtoffers die hier begraven liggen. We stellen het op prijs dat u en uw kind(eren) tijdens het defilé een bloem legt bij het monument.

Comité 4 mei Zevenhuizen
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