Nieuwsbrief week 22
Vrijdag 1 juni 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
Woensdag 13 juni

Margedag groep 1 t/m 8

Dinsdag 19 juni

Schoolfotograaf

Maandag 25 juni alle groepen vrij!

Extra margedag (Quadratenbreed)

Dinsdag 26 juni

Margedag groep 1 t/m 4

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!
Formatie
Op het Veenpluis zijn we alweer druk bezig met
de formatie en groepsindeling voor het komende
schooljaar. De invulling van de groepen en de
formatie wordt vormgegeven in samenwerking met
het stafbureau van Quadraten. Als er
duidelijkheid is over de formatie, wordt er een
voorstel gedaan richting de
medezeggenschapsraad. Als de
Medezeggenschapsraad met het voorstel instemt, kunnen we u op de hoogte stellen.
Mobiliteit
Bij de formatie hoort ook mobiliteit. Voor het komende schooljaar heeft juf Claudia aangegeven
dat ze zich op een andere school verder wil ontwikkelen als IB-er en schoolleider. In overleg met
Quadraten is een passende school gezocht. Voor het Veenpluis gaan we op zoek naar een nieuwe
Intern begeleider. Juf Nicole heeft aangegeven dat ze voor nu gaat stoppen met haar
werkzaamheden in het onderwijs. Ook voor juf Nicole zal een passende opvolger worden gezocht.
We vinden het natuurlijk heel erg jammer dat
deze juffen vertrekken, maar hebben respect
voor hun besluit en gaan op zoek naar goede
opvolgers.
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Ook dit jaar hebben er vanaf groep 3 weer kinderen meegedaan aan deze wereldwijde reken- en
wiskundewedstrijd. Het begint echt een traditie te worden. Als aandenken hebben alle kinderen
die hebben meegedaan een diploma en een kleine attentie ontvangen.
De winnaars dit jaar zijn:

Schoolreizen van de groepen 3 t/m 6


We zijn in attractiepark Drouwenerzand geweest. Veel kinderen durfden in allerlei snelle
attracties. We hebben het reuze naar de zin gehad en hadden prachtig mooi weer!

Nieuws uit groep 1 en 2


Wat was het warm deze week, we hebben alles een
paar stappen langzamer gedaan en veel bekertjes
water getapt buiten!



Volgende week gaan we van de boerderij overstappen
naar de dieren van de dierentuin.



De letterdoosjes gaan weer mee met de letter aa van
aap.



We hebben gisteren een leuk, ontspannen en gezellig schoolreisje gehad! Vogelspinnen,
slangen, vissen; het was er allemaal. De kinderen die dat wilden aaiden een stinkdier en
een slang…. In het speeltuintje genoten de kinderen ook volop. Fijn dat er zoveel
moeders waren om te helpen. De tijd is omgevlogen!



Volgende week loopt meester Jeshaja de hele week stage is groep 1/2A
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Nieuws uit groep 3


Groep 3 is dinsdag naar de kerk in Tolbert geweest. We hebben een leuke rondleiding
gehad.



Komende weken heeft groep 3 dramalessen van een dramadocent.

Nieuws uit groep 4 en 5


De komende weken hebben de kinderen dramalessen van juf Saskia. Afgelopen dinsdag



was de eerste keer. Het was ontzettend leuk! We kijken uit naar de volgende lessen.
Hieronder een kleine impressie van de schoolreis…..

Nieuws uit groep 6 en 7A


Wat een hitte in de klas.....pppffff! De kinderen hebben extra
water gedronken en in de middag hebben we het programma wat
rustiger aan gedaan. Alle kinderen uit de groep die meegedaan
hebben met de wedstrijd van het kangoeroe rekenen hebben hun
diploma gekregen en een kleine attentie. Super gedaan allemaal!

Er staan twee uitjes op het programma de komende weken.


Op woensdag 6 juni gaan we naar de toneelvoorstelling
Baron von Münchhausen in Leek.
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Op maandag 11 juli gaan
we naar het Noord
Nederlands Orkest in
Groningen. Voor beide
uitstapjes is het vervoer
geregeld, heel fijn,
bedankt!



Op vrijdag 29 juni is de
laatste topografietoets. De kinderen krijgen hiervoor volgende week de papieren
mee.

Rekenen de komende periode:


Groep 6: We hebben net de toets van blok 10 gemaakt en werken nu aan de punt en
plusbladen. Veel kinderen vinden de grote vermenigvuldigsommen wel erg lastig. Bv;
165x5 of 34x15. Het herhalen en onderhouden van de tafels blijft erg belangrijk.



Groep 7: We hebben net de toets van blok 10 gemaakt en werken nu aan de punt- en
plusbladen.
Spelling voor de komende periode:


Groep 6: Samengestelde woorden (stripboek) en woorden

met de zj klank die je schrijft met een g. (etalage)
 Groep 7: Werkwoorden en woorden met een q (aquarium)
en een x (taxi)

Nieuws uit groep 7B en 8
Spelling groep 7:


Werkwoorden en woorden met een q (aquarium) en een x (taxi)

Rekenen groep 7:


Handig rekenen met hele en kommagetallen; 902+392, 25x24 etc



Verhoudingstabel gebruiken om opgaven uit te rekenen waarbij een deel gebruikt wordt.



Het oefenen voor de musical in gestart. We hebben te maken met enorm veel talent, het
belooft een enorm leuke musical te worden. Josien en Jannie hebben de wind er al goed
onder!



Alle spreekbeurten zijn geweest. Ik vroeg dit jaar originele onderwerpen en aan dit
verzoek is voldaan; van anorexia tot survival, van drugs tot the big 5. Van drop tot
vuurwerk en van Ajax tot Harry Potter. Het was op donderdag een feest om naar de
goed verzorgde spreekbeurten te kijken en luisteren.

Deze uitstapjes en activiteiten staan er gepland voor de komende periode;


5 juni, Marumerlage kan helaas niet doorgaan, omdat er niet genoeg vervoer is.
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6 juni, toneel Baron von Münchhausen in Leek (van Panhuisschool), Tim fietst mee.



11 juni, Noord Nederlands Orkest in Groningen, graag
opgave bij Foktje voor vervoer!!!



12 juni Vaderdagcadeau afmaken met Imreh Tel.



13 juni Bureau Halt in de klas over het thema "groepsdruk."


18 juni Hummel recycling, twee fietsende

ouders zijn nog nodig!!
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Ontdek de schatten van de sloot met de
Scharrelkids op de slootjesdag van IVN
Grootegast e.o.!
Waterschorpioenen, kikkers, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal
bij jou in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen op zondag 10 juni 2018 samen met hun
(groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot in
de Doezumermieden. Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar die helpen om
waterdiertjes te vinden en samen met jou proefjes en waterspelletjes doen .
Wil je ook scharrelen langs de oevers van de sloot? Kom dan naar de
Slootjesdag van IVN Grootegast e.o. Het is een gezinsactiviteit.
De IVN Slootjesdag start op zondag 10 juni om 14.00 u. bij de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer, Peebos 1a in Opende en duurt tot ongeveer half 5.
Eventueel je laarzen meenemen. Wij zorgen voor schepnetjes en alles wat het
leuk maakt om aan deze activiteit mee te doen.
Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Je moet je wel even aanmelden: hwoltjer@home.nl of 0594-613253/0641532304. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van:
ivn grootegast e.o. Jij en je ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
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