Nieuwsbrief week 20
Vrijdag 18 mei 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
Maandag 21 mei

Pinksterweekend

Dinsdag 22 mei

Margedag groep 1 t/m 4

29 mei t/m 1 juni

Avondvierdaagse

Donderdag 31 mei

Schoolreis groep 1/2 DOEZOO in Leens

Donderdag 31 mei

Schoolreis groep 3 t/m 6 Drouwenerzand

Woensdag 13 juni

Margedag groep 1 t/m 8

Maandag 25 juni

Margedag (Quadratenbreed) groep 1 t/m 8

Dinsdag 26 juni

Margedag groep 1 t/m 4

Schoolreisjes
Binnenkort gaan de groepen 1 tot en met 6 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.

Groep 7/8 kijkt inmiddels terug op een zeer
geslaagd schoolkamp.
Per groep wordt verdere informatie verstrekt.
U heeft een mail ontvangen met daarin de
vraag om de schoolreisjes te betalen.
Mocht u nog niet hebben betaald, dan willen
wij u verzoeken om dat alsnog zo snel mogelijk
te doen.

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!
Nieuws uit groep 1 en 2
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Volop wordt er gespeeld in de voorjaarszon. Buiten worden
zandtaartjes, soepjes en ijsjes in de zandbak gemaakt.
Fietsen en karren worden met een sopje schoongeboend, in
de wilgenhut ontstaat een restaurant en er is een ware
optocht van versierde wagens met verkleedde kleuters
erop. Genieten dus! Het lijkt wel zomer. Ook vliegen de
vogels in de vogelhuisjes die tegen de school hangen af en
aan en de eerste kriebelbeestjes worden weer gevangen.
Deze week komen de kippen weer in het hok en hun kuikens
zullen er ook bij zijn!!! Ook hebben de eerste kikkervisjes pootjes gekregen.


Omdat de kinderen snel verkleuren in de zon willen wij u

vragen ''s ochtends alvast de kinderen in te smeren met zonnebrand.
Verder op de dag houden wij dan in de gaten of er opnieuw moet
worden ingesmeerd.



In de klas wordt besproken hoe de kindjes van de boerderijdieren worden genoemd.



De letter L van lamprei 😉 wordt aangeboden en we willen de boerderijhoek nog wat
meer aankleden met boerderijdieren. Heeft u voor ons leeg gemaakte pakken zuivel en
nepkaas dan vinden we dit ook leuk om te gebruiken.



De schoolreislijst is nog niet vol. Er kunnen zich nog groep 2 ouders (rode groep)
aanmelden die vorig jaar niet mee zijn geweest. Staat de lijst maandag dan nog niet vol
dan mogen de andere ouders zich aanmelden middels een mail naar juf Liesbeth of juf
Nicole. Wij zullen dan middels een loting de overige ouders inplannen.



U kunt zich ook opgeven voor het uitje naar de
Schelpengrot voor a.s. woensdag 23 mei. Er zijn
nog maar twee ouders die er nu opstaan, omdat
we maandag en dinsdag er niet zijn zou het fijn
zijn voor het weekend te weten of dit uitje door
kan gaan!

Allemaal een fijn pinksterweekend toegewenst.
Nieuws uit groep 3


Dinsdag 29 mei brengt groep 3 een bezoek aan de kerk in Tolbert. We krijgen een
rondleiding.



Lezen:
Komende periode leren we in kern 10 de volgende nieuwe woorden aan:
• Woorden eindigend op -eeuw, -ieuw, -uw (leeuw, sneeuw, schreeuw, nieuw, duw, sluw)
• Woorden met een aantal medeklinkers (herfst, kortst, sterkst)
• Woorden met een open lettergreep (bomen, nagel, water)
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Rekenen:
Met rekenen oefenen we nu de getallen tot en met 50. Sommen zijn bijvoorbeeld: wat is
het grootste en wat is het kleinste getal? Kun je met sprongen van 10 en huppen van 1
naar het getal 43 springen?

Nieuws uit groep 4/5
 Cazemierboerderij
Afgelopen woensdag zijn we naar de
Cazemierboerderij in Tolbert geweest.
We hebben een hele leuke, leerzame
ochtend gehad. De kinderen waren
allemaal gekleed als 'Hedde en Gepke'
en gingen in groepjes verschillende activiteiten doen. Zo hebben de kinderen o.a. een
wasje gedaan, snijbonen gesneden met een snijbonenmolen en sokken gestopt.
We bedanken de ouders en de oma van Kevin hartelijk voor het rijden en begeleiden van
de kinderen!

Groep 4:
Spelling:
Het komende blok staan de volgende nieuwe regels centraal:


'lachen' > in sommige woorden hoor je een /g/ maar schrijf je /ch/. De woorden met



/ch/ moet je onthouden.
'panda'> hoor je aan het eind van een woord /aa, /oo/, of /uu/, dan schrijf je a, o , u

We herhalen de volgende regels: pauw / specht / beer / eend / molen
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> molen is een zeer lastige regel voor de kinderen > hoor je aan het eind van een klankgroep ( als
je het woordje in stukjes klapt ) een lange klank ( zoals /aa/ /ee/ /oo/ /uu/ ) dan schrijf je a, e,
o, u . Voorbeeld: haken > je hoort haa – ken ( klap het woord in stukjes ), maar je schrijft haken.
Rekenen:


De kinderen moeten kunnen aangeven van vier getallen welke het dichtst bij een gegeven
getal ligt ( vb: het dichtst bij 40 ligt :

38

46

36

43 )



De kinderen kunnen een geschikte maat aangeven > cm / m / km / gram / kg / liter



De kinderen kunnen tijdsduur berekenen 15, 20, 30 en 60 minuten ( hoeveel tijd is er
voorbij )



De kinderen kunnen lengten meten tot 30 cm meten met een liniaal



Binnenkort gaan we het tafeldiploma afronden. De
enige tafel die ( de meeste kinderen ) nog moeten
opzeggen is de tafel van 1 � . Wilt u thuis de andere
tafels blijven oefenen? We merken dat bij veel kinderen
de tafels weer wegzakken. www.onlineklas.nl of
www.spelletjesplein.nl zijn leuke sites om thuis te
oefenen.

Groep 5:
Spelling:
Het komende blok worden er veel regels herhaald:


geit, lachen, pauw, eend, molen, mollen, spinnetje, knabbelen, grijze muizen

> al deze regels zijn dit jaar al aan bod geweest. Veel kinderen vinden de volgende regels nog
lastig > molen / mollen / eend
molen: hoor je aan het eind van een klankgroep ( als je het woordje in stukjes klapt ) een lange
klank ( zoals /aa/ /ee/ /oo/ /uu/ ) dan schrijf je a, e, o, u . Voorbeeld: hopen > je hoort hoo-pen (
klap het woord in stukjes ), maar je schrijft hopen.
mollen: hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank ( a, e, o, u, i ) dan volgen er twee
medeklinkers > vb: kippen > klap het woord in stukjes ki- ppen (zo hoor je het ) de 'i' is een korte
klank, dus schrijf je twee keer de 'pp' ..
eend: hoor je aan het eind van een woord een /t/ > maak het woord dan langer, dan weet je of
het woord met een –d of een –t geschreven moet worden. Vb: hond : maak het woord langer >
honden ( geen honten ), dus schrijf je hond met een –d.
Rekenen:


De kinderen kunnen in deelsituaties met een rest, in een

verhaaltje, bepalen wat het antwoord is ( vb : Piet heeft 30 flesjes
water. Hij legt steeds 4 in een doos. Hoeveel dozen kan hij vol
maken? )


De kinderen kunnen temperaturen aflezen en interpreteren.



De kinderen kunnen aftrekken t/m 1000 via aanvullen en het

verschil bepalen tussen twee getallen ( vb: Tineke heeft 350 euro
nodig. Ze heeft al 285 euro. Hoeveel euro heeft ze nog nodig?
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De kinderen kunnen meerdere getallen handig optellen ( vb 260
/ 135 / 140 > de kinderen moeten dan zien dat ze 260 en 140
handig bij elkaar kunnen optellen ( samen 400 ) en dan nog het
andere getal erbij op kunnen tellen > 400 + 135 = 535 )

Nieuws uit groep 6/7A


We kunnen terugkijken op een super mooi schoolkamp met een
fantastische sfeer en zeker het mooie weer! Verder op in de nieuwsbrief leest u een
verslag van groep 7A.....



Rekenen voor de komende periode:
Groep 6: Cijferend vermenigvuldigen, handig vermenigvuldigen en breuken.
Groep 7: Handig rekenen met hele getallen en komma getallen en verhoudingstabellen.



Spelling voor de komende periode:



Groep 6: Werkwoorden, woorden met –teit (majesteit), woorden met –heid (gladheid),
woorden met g als zj (etalage), woorden met –tie (politie) en samengestelde woorden.
(stripboek)
Groep 7: Werkwoorden, verkleinwoorden (spinnetje), woorden c als k of s (circus),
woorden met een X of q (taxi-aquarium), samengestelde woorden (stripboek), woorden
met –teit (majesteit), woorden met –heid (gladheid) en woorden met au (pauw).

Nieuws uit groep 7B/8
Activiteitenagenda: er staan nog veel leuke en
leerzame uitjes op het programma:


5 juni: Excursie Marumerlage, graag
vervoer per auto. Opgave bij Foktje.



11 juni; Noord Nederlands Orkest in
Groningen, graag vervoer per auto. Rond
10.00 uur vertrekken we vanaf school en
rond 12.00 uur vertrekken we weer uit
Groningen. Opgave bij Foktje.


18 juni; Op de fiets naar Hummel recycling; kinderen

maken kunst van afval. Start om 09.00 uur en duurt tot 11.30
uur. Vervoer per fiets, graag twee begeleiders. Opgave bij
Foktje.



Spelling groep 7, komende periode;
Werkwoorden, verkleinwoorden (spinnetje), woorden c als k of s (circus), woorden met
een X of q (taxi-aquarium), samengestelde woorden (stripboek), woorden met –teit
(majesteit), woorden met –heid (gladheid) en woorden met au (pauw).
Groep 7: Handig rekenen met hele getallen en komma getallen en verhoudingstabellen.
O.B.S. ”Het Veenpluis”
Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen
Facebook.nl/veenpluis
www.veenpluis-zevenhuizen.nl

Tel: 0594 – 631755

Kamp Klonie 7,8,9 mei Ellertshaar

Ik vond het kamp leuk, het leukste vond ik dat we gingen
voetballen met de andere scholen en op de foto met Johan
Derksen. Gr Martijn
Ik vond het heel leuk alleen het nadeel is dat je last van je
voeten kreeg van al dat lopen. Gr Selma.🐼⚽

Ik vond het een leuk Kamp en de activiteiten waren
ergsportief. Het was een erg actueel kamp groeten Rick
Hoi ik ben Bas en ik vond het strukken duuken het leuks en het stomst dat we weg gingen. (struuken
duuken is hard in de bosjes springen)
Ik vond het een leuk kamp en het was ook fijn dat het mooi weer was en dat we konden zwemmen!
Groetjes Jasmijn de groot.

Het leukste vond ik de survival op de eerste dag. Het was een
geslaagd laatste kamp!! � 👍 Gr. Pien Dijk � 🌵⚡
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Ik vond het LEUK!!!!! groetjes Kevin
Het leukste vond ik het.............................struuke duke met...................Bas!!!!!!
Groetjes Marjolein.
Ik vond kamp wel leuk alleen toen we gingen survivalen vond ik het minder
leuk, want we waren helemaal verdwaald. Maar het leuke was wel weer dat
we werden opgehaald door meneer Klonie. Anders vond ik het wel leuk alleen
Ik had ook open voeten, maar het leukste vond ik levend stratego en
natuurlijkwas de bonte avond ook leuk. Gr Michelle.
Ik vond het een heel leuk kamp!!!! De eerste dag van de survival vond ik het
leukste. We hebben erg sportieve dingen gedaan. Groetjes Sophie � � �

Ik vond het een super leuk kamp het leukste vond ik de survival op
de eerste dag. Het was een geslaagd laatste kamp! � � groetjes
Neele...
Ik vond voetballen met de andere school het leukst want dat was een
spannende wedstrijd gr Daan

Ik vond het kamp dit jaar echt heel leuk , als ik moet kiezen wat ik
hetleukste vond dan toch wel survival op de eerste dag het was een
geslaagd laatste kamp groetjes Daphne Jagersma
Ik vond het kamp heel leuk het leukste vond ik het voetballen en op
de foto met Johan Derksen. Het nadeel was dat je best veel last
kreegvan de zon. Groetjes Nadia
Ik vond kamp super leuk het leukste vond ik voetballen met de andere school
en op de foto met Johan Derksen gr. Louise
Oei oef oeh Ik vond het super leuk maar het allerleukste vond ik de survival het
leukst Met de survival hebben we een vlot gemaakt en we gingen ook kanoën
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en we hebben nog veel meer leuke dingen gedaan zoals de bonte avond dat
was natuurlijk ook heel leuk met dj bas !
GR. Zusan�
Ik vond kamp heel leuk. De eerste dag gingen we survivallen dat was leuk maar
naar na een lange tijd kreeg je last van je voeten. De tweede dag hadden we
een kompasloop wij waren toen verdwaald. Woensdag gingen we weer naar
huis. GROETJES EMMA

Ik vond kamp super leuk

groetjes yoeri en yoerinda

Ik vond kamp heel leuk, omdat we heel
veel leuke dingen gingen doen! Liefs
Fiene!😝👍� ⚡
Ik vond kamp super gezellig! Groetjes je favoriete
master: Ben.....
IK vond kamp heel leuk, het leukste was het voetballen
Jordi
Ik vond kamp leuk maar het was jammer dat het
weer zo snel voorbij was de andere schoolklas
was heel lief gr Elize � 🍉😍
Ik vond heel leuk, omdat we 2 keer zijn verdwaald
in het bos. GR Jinte
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Zevenhuizen, april 2018
Betreft: Schoolkorfbaltoernooi

Geachte heer/mevrouw,
Zoals ieder jaar organiseert korfbalvereniging Sparta ook dit jaar weer haar jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Dit maal op vrijdag 28 september. In de middag na schooltijd tot uiterlijk
18:00 zullen de kinderen uit groep 3 tot en met 8 in actie komen op het schoolkorfbaltoernooi. In
verschillende poules zullen deze kinderen gaan strijden om de beker.
Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te
bewegen. Wij vinden het als korfbalvereniging belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om te
sporten.
Hoe ziet deze dag er voor groep 3 tot en met 8 uit?
De groepen worden 's middags na schooltijd verwacht. Aan de hand van het aantal deelnemende
teams worden de poules gemaakt. In deze poules strijden de kinderen om de beker. Tijdens deze
middag zullen de kinderen begeleidt worden door een ouder of leerkracht. De wedstrijden zullen
onder leiding staan van een scheidsrechter van korfbalvereniging Sparta.
In de maand september geeft korfbalvereniging Sparta de kinderen ook gelegenheid om mee te
komen trainen. Middels een brief aan de ouders en/of verzorgers wordt dit initiatief dan kenbaar
gemaakt.

Hoe kunnen de teams opgegeven worden?
De teams kunnen opgegeven worden bij de meester of de juf via het opgave formulier op de
volgende bladzijde van deze nieuwsbrief. In een team zitten minimaal vier kinderen. De
opgaves worden vervolgens doorgegeven op onderstaand e-mailadres voor 14 september.


Esther Alkema

06 – 11 467 447



Esther Alkema :

jeugdkvsparta@gmail.com

Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons ook altijd via de mail of telefoon bereiken. Met
vriendelijke groet,
Esther Alkema
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Aanmeldingsformulier Schoolkorfbaltoernooi , 28 september 2018
voor 14/9 a.s.!
Naam van de school …………………………………………………………………………
Groep + namen van de kinderen
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Naam contactpersoon
 contactpersoon
 contactpersoon

Esther Alkema
06 – 11 467 447

jeugdkvsparta@gmail.com
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