Nieuwsbrief week 24
Vrijdag 8 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!
Ateliers
De afgelopen 3 weken hebben de kinderen van groep 5,6,7 en 8
weer gewerkt in de 'ateliers'. Het was wederom een groot
succes! De kinderen konden kiezen uit: koken, 'scratch' (soort
programmeerprogramma), programmeren op de IPads, bouwen
met Knex en werken met Vilt.
We kunnen deze leuke activiteiten niet doen zonder hulp van
ouders (opa's / oma's of andere vrijwilligers ).
We willen Margriet, Thea en Tineke hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen 3
weken!
!! Oproep nieuwe ateliers !!
We gaan nog 1 ronde doen dit schooljaar. We starten volgende week vrijdagmiddag met de
nieuwe ronde. De data zijn:


22 juni (12.30-14.30)



29 juni (12.30-14.30)



6 juli (12.30-14.30)

Wij zoeken voor deze 3 keer hulp van ouders, opa's / oma's en andere
vrijwilligers!!
Wie lijkt het leuk om 3 keer een vrijdagmiddag met een klein groepje kinderen een leuke
activiteit te doen?? 1 van de activiteiten zal zijn : figuurzagen. Welke handige
mama/papa/opa/oma vindt het leuk om dat te gaan doen??
De school zorgt voor het materiaal !!
Aanmelden mag bij juf Marthine of juf Marjan
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We gaan de komende weken vooral werken met kosteloos materiaal.
We zijn op zoek de volgende spulletjes:


Wc rollen ( we hebben veel nodig!! )



Melkpakken/yogipakken/vlapakken etc. > 1 liter zie voorbeeld.



Triplex voor figuurzagen



Kranten



Tijdschriften

Nieuws van de kleuters


Welkom op school Jeroen en Stefan, we wensen jullie een fijne tijd toe op Het Veenpluis!



Het thema in de kleuterklassen is de komende week nog dierentuin. Daarna komt het
thema zomer aan bod.

Nieuws uit groep 3


Een paar opmerkingen van kinderen over het schoolreisje van twee weken geleden:
“Ik vond het heel leuk in Drouwenerzand” – Yvonne
“Het was hartstikke leuk” – Roan
“Alle kinderen vonden het leuk” – Nina
“Ik was overal in geweest, ook in de achtbaan” – Tereza
“Het was hartstikke gezellig”- Iris
“Alle kinderen vonden de attracties leuk” – Evelien



De foto’s worden i.v.m. de privacy regelgeving later gepubliceerd.



Met lezen gaan we het hebben over begrijpend lezen. Misschien kun u thuis bij het (voor)
lezen ook eens een vraag tussendoor over de tekst stellen.



Met rekenen oefenen we het vlot antwoord geven op sommen onder de 10. Ook dit kunt u
thuis oefenen door elke dag heel
kort wat sommetjes op te zeggen.
Als u elke dag 1 minuut oefent, kunt
u vergelijken hoeveel sommen aan
het begin van de week en aan het
eind van de week gemaakt worden.
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Nieuws uit groep 4 en 5


We zijn in groep 4/5 druk bezig met het automatiseren van de
basisvaardigheden. Sommetjes t/m 20 snel uitrekenen, tafels snel
uit het hoofd weten, splitsen etc. Dit is erg belangrijk voor het
rekenen. Thuis kunt u ook met uw kind spelletjes doen. De kinderen
zijn allemaal bekend met de verliefde harten. U kunt bv een getal noemen > 4 en dan
moet uw kind snel '6' zeggen. Met groep 5 kun je dit ook uitbouwen naar de vrienden van
100. Dat werkt hetzelfde maar dan met 10-tallen. U zegt bv 30 en uw kind zegt dan snel
70.

Muzieklessen groep 5 en 6


Vorige week vrijdag zijn de kinderen in groep 5 en 6 begonnen met muzieklessen. Er is
een groepje dat gekozen heeft voor 'saxofoon spelen', een groepje dat bezig is met
'slagwerk', en een groepje dat met meester Durk met koperblazers bezig is. De kinderen
vinden het ontzettend leuk! Elke vrijdag moeten ze hun instrument meenemen naar
school ( als ze die hebben ) en ze nemen hem vrijdagmiddag weer mee naar huis.



Aardrijkskunde groep 5
Deze week hebben de kinderen een 'huiswerkopdracht' meegekregen naar huis. Het
betreft een kort interview dat de kinderen nodig hebben voor de les van volgende week
van aardrijkskunde. Zou u er met uw kind naar willen kijken en zorgen dat ze het papier
uiterlijk volgende week donderdag weer meenemen naar school?



Bosexcursie
Op 21 juni hebben we een uitje naar het bos in de Wilp. Op dit moment hebben we nog
niet genoeg hulp van ouders (vervoer en begeleiding aldaar).
10.15 uur vertrek vanaf school
+/- 11.45 uur weer terug bij school.
Wie o wie kan nog rijden??

Citotoetsen


Op dit moment worden de Citotoetsen afgenomen. De kinderen doen allemaal vreselijk
hun best!!
Nieuws uit groep 6 en 7A

Afgelopen maandag zijn we met groep 6, 7 en 8 naar de
Oosterpoort in Groningen geweest voor een voorstelling van het Noord
Nederlands Orkest. Tijdens de voorstelling hebben we smakelijk
gelachen om 5 mannen die op een "Charlie Chaplin" manier de
voorstelling kwamen verstoren.....Bij deze willen we de klassenouders en
de ouders de meereden bedanken voor het regelen van het vervoer!


De periode van Cito toetsen is weer aangebroken. Ook in onze

groep zijn weer hiermee begonnen. (om deze reden nu ook geen doelen
van rekenen en spelling in de nieuwsbrief)
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 De komende weken zijn we heel muzikaal bezig. Op
donderdagmiddag hebben we 6 weken lang djembélessen en op vrijdagochtend heeft groep 6 koper-,
saxofoon- of slagwerkles.
 Voor de komende ateliers hebben we weer hulp
nodig! Zie voor verdere informatie het stuk
'ateliers' in deze Nieuwsbrief.
 Op vrijdag 29 juni hebben de kinderen de laatste
topografietoets. De papieren voor deze toets hebben de kinderen
inmiddels mee gekregen. Succes met leren!
Aanstaande zondag voor alle vaders -> een fijne Vaderdag!
Nieuws uit groep 7B en 8
 Toetsrooster:
26 juni Toets Topografie groep 7 en 8


Activiteiten:
-18 juni naar Hummel recycling. Vertrek 8:30 op de fiets!
-18 juni start tafelvoetbaltoernooi na schooltijd, let op kinderen kunnen later
thuiskomen!
- 20 juni bureau Halt in de klas
 Kennismakingsmiddagen groep 8:
20 juni Liudger start 13:30
27 juni Terra start 14:00
11 juli de Borgen, tijd nog niet bekend



Tijdspad groep 8 laatste schoolweek:
Er komen vragen vanuit de verschillende kanten hoe deze week voor groep 8 eruit gaat
zien. Hier is nog geen duidelijk antwoord op te geven. De commissie van de laatste
schooldag is nog niet bij elkaar geweest. Ook is het nog niet duidelijk hoe en wanneer het
afscheid van collega’s, incl. Juf Wemy, zal zijn. Wordt dus vervolgd…



Voor de musical telt dat deze op de feestelijke ouderavond plaatsvindt. Dit jaar op 13
juli. Deze zal ongeveer om 20:00 starten. Na de musical is het afscheid van groep 8.
Deze is dus niet in de allerlaatste schoolweek. We kiezen hiervoor omdat bij de musical
alle geliefden aanwezig zijn en omdat dit vorig jaar ook erg goed beviel.



We hebben weer ouders nodig voor het decor en andere zaken. Er volgt vandaag of
morgen een mail hierover.



Op dit moment van schrijven zijn de kinderen van groep 8 druk aan het oefenen met Juf
Saskia. Zij verzorgt de danslessen, want jazeker, je leest het goed, er zal gedanst
worden bij de musical!!!



Groep 7 is op dit moment hard bezig met de Cito’s Begrijpend lezen en Rekenen.
Volgende week Woordenschat en Spelling.
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NNO in Oosterpoort

(verhalen van de leerlingen)

We zijn met groep 6/7 en 8 naar het Noord Nederlands Orkest geweest.
Er waren twee mannen die aan het schoonmaken waren.
En dat deden ze op een er grappige manier. Ze maakten
bijvoorbeeld de instrumenten schoon terwijl het orkest speelde, dat liep dus erg uit de hand.
Daarna kwamen er nog drie mannen bij en met hun vijven
maakten ze nog meer muziek op weer een erg grappige manier.
Eerst sloegen ze elkaar met de instrumen daarna kwamen ze op met allemaal verband en zo
gingen ze spelen.
Toen ging het verband eraf en speelden ze lekker verder.
Op het eind hebben de vif mannen een paar kinderen
op het podium geroepen en die hebben viool gespeeld.
Het klonk best goed en het was knap want die kinderen wisten niet wat ze moesten doen.
In de tijd dat die vijf mannen allerlei grappige dingen deden
heeft het NNO gespeeld.
Ik vond het erg knap en leuk.
Groetje Zusan🙂
Noord Nederlands orkest
Op maandag 11 juni zijn we met de hele
klas naar het Noord Nederlands orkest
geweest.
Rond 11 uur kwamen we binnen en we
hoorden meteen harde muziek.
De tentoonstelling was leuk, omdat er
ook mannen waren die een toneelstukje
op de muziek deden.
Soms was het ook heel mooi ,omdat alles
precies getimed was.
Er was ook een stukje dat ze star wars
na deden dat hadden ze goed geacteerd.
De instrumenten die ze gebruikten
waren: violen, dwarsfluiten, cello's, klarintten, trompetten, trommels en nog veel meer.
Het was echt leuk vooral de toneelstukjes,
We hebben ervan genoten.
Groetjes van Yoeri en Ben
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Musical groep 8
Wij doen mee aan de musical van groep 8 genaamd : Le Bosolei.
In de musical zitten veel liedjes en meerdere hoofdrollen. Toen
we de boekjes meekregen moesten we het helemaal doorlezen,
en kijken welke rol het beste bij je paste. Daarna moest je auditie
doen voor de rol die je het leukst vond. Je moest een stukje uit de
musical kiezen en die uit je hoofd leren. Meester Berny speelde
de andere rollen die tegen jou praatten. Toen wist iedereen zijn
eigen rol. De week daarna begonnen we met de eerste twee scénes te
oefenen. De musical gaat over een gezin dat op vakantie gaat naar een
camping in Frankrijk. In elke scéne zit een liedje waar je op moet dansen.
Die dans lessen krijgenen we juf Saskia.
Tenk joe verry muts
Jinte en Fiene
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