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Activiteitenkalender
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Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni
Maandag 3 juli
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli en dinsdag 11 juli
Donderdag 13 juli
Vrijdag 14 juli
Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli
Vrijdag 21 juli
Zomervakantie

Prikactie school om 9.30 uur open
Nieuwsbrief
Margedag groep 1 t/m 8
Rapporten mee
10-minuten gesprekken
Nieuwsbrief
Feestelijke ouderavond/musical
Afscheid meester Jan
Laatste schooldag
Margedag groep 1 t/m 8
24-07-2017 t/m 01-09-2017

Meester Feike
Op 1 mei kreeg ik een bloedneus die niet meer stopte. Op 2 mei
ben ik daarvoor opgenomen in het Martiniziekenhuis. In mijn
bloed zaten geen bloedplaatjes meer die voor de stolling van
wondjes moet zorgen. Mijn eigen lichaam brak de aangemaakte
bloedplaatjes weer af. Door kuren in het ziekenhuis is dat proces
nu gestopt. Mijn lichaam maakt bloedplaatjes aan en breekt ze
niet meteen weer af. De medicijnen die ik nu gebruik worden in
de komende weken afgebouwd. Hoe het verder met mij zal gaan
is nog niet helemaal duidelijk, dit kan 1x en nooit weer zijn
geweest, het kan weer terugkomen of misschien moet ik
langdurig medicijnen blijven slikken om herhaling te voorkomen.
Dat laatste zal in de komende maanden als eerste duidelijk
worden door het afbouwen van de medicijnen. Het gaat op dit
moment gewoon goed met mij. Ik voel me steeds beter en
daardoor zal ik ook weer vaker te zien zijn op Het Veenpluis. Ik ben heel blij dat dat nu zover is.
Juf Claudia blijft mij tot de zomervakantie vervangen en voor vragen over Veenpluiszaken kunt u
bij haar terecht.
In de afgelopen weken heb ik van veel kinderen, ouders en opa's en oma's van Het Veenpluis
kaartjes, mailtjes en appjes ontvangen. Ik wil jullie daar heel erg voor bedanken! Het heeft mij
geholpen bij het beter worden. Ik hoop jullie gauw weer te zien in en rond Het Veenpluis!
meester Feike
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Prikactie
Gisteren heeft u een brief ontvangen dat
het Veenpluis meedoet aan de prikactie.
Houdt u er rekening mee dat dinsdag 27
juni de school pas om 9.30 uur open gaat!
Formatie
Eind mei/ begin juni zijn de scholen bezig met hun schoolformatieplan, zo ook Het Veenpluis.
Gezien het leerlingenaantal zullen we volgend schooljaar met 5 groepen draaien. Tijdens de MRvergadering van 27 juni zal het concept formatieplan worden besproken. Wanneer het plan
officieel is goedgekeurd door de MR, wordt de groepsindeling, inclusief bemensing aan u bekend
gemaakt.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is vandaag geweest om de portretfoto’s en de
groepsfoto’s te maken. Om de foto’s te bestellen en te betalen
krijgt u mettertijd een inlogcode om dit online te doen.

Afscheid meester Jan
Onze meester Jan gaat naar jarenlang met veel enthousiasme voor de klas te hebben gestaan
afscheid van ons nemen. Hier willen we natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan.
Noteer daarom alvast woensdag 19 juli in uw agenda. Meer informatie volgt op een later moment.

Leesouders gezocht
We zijn voor aankomend schooljaar voor ons leescircuit op zoek naar enthousiaste leesouders die
op maandag-,dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur een groepje
kinderen willen begeleiden tijdens een leesactiviteit.
Als u hier zin in heeft, kunt u een mail sturen naar:
c.vanderwal@westerwijs.nl.
Graag aangeven welke dag(en) u beschikbaar bent.
Alvast bedankt voor uw reactie.
We starten na de zomervakantie in week 38 met het
nieuwe leescircuit (maandag 12 september 2017)
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Laatste schooldag
Op donderdag 20 juli zijn we van plan om met de
hele school weer naar de zandvlakte in Bakkeveen
te gaan. Daar zijn we al vaker met de hele school
naar toe geweest. Als het weer het niet toe laat,
dan blijven we in en rond de school. Om 13.30 uur
nemen we afscheid van groep 8. Om 14.30 uur is de
dag/ het schooljaar voor alle leerlingen voorbij en
gaan we genieten van een welverdiende
zomervakantie!

Feestelijke ouderavond

Zevenhuizen, 15 juni 2017
Beste ouders, verzorgers,
Op vrijdagavond 14 juli 2017 zal de feestelijke ouderavond worden gehouden met de musical
van groep 8 als hoogtepunt! Gekoppeld aan deze feestavond is een verloting. Net als vorig
jaar stelt de OV twee prijzen ter beschikking voor de kinderen die een prijs inleveren voor
deze verloting!
Wij zouden het zeer op prijs stellen als ieder kind een prijs voor de verloting mee naar school
neemt. In de hal staat de cadeautafel met daarbij een doos waarin de strookjes gedeponeerd
kunnen worden. Als je de prijs inlevert samen met onderstaand strookje*, dan maak je kans
op het winnen van één van de twee hoofdprijzen. Alle ingeleverde strookjes zullen worden
verzameld en op vrijdag 14 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt!
Zo zie je maar weer, het inleveren van een kleine prijs kan een grote prijs opleveren!
Doe dus mee en lever uiterlijk maandag 10 juli een prijs op school in!
Alvast heel hartelijk dank!

Vriendelijke groeten,
Bestuur OV obs het Veenpluis
*) Maximaal één strookje per leerling.
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Print dit strookje uit en lever in!
"============KANS==================KANS==============KANS===
Naam:
…………………………………………………………………………….Groep:………
heeft samen met dit strookje een prijs ingeleverd.
Hiermee maakt hij/zij kans op één van de 2 hoofdprijzen.

Nieuws van de kleuters
 Welkom Evi op het Veenpluis! We wensen je veel plezier op school.
 Wat hebben we een mooi schoolreisje gehad! We hadden er prachtig weer bij, zodat we
ook heerlijk buiten hebben kunnen spelen. Iedereen heeft zich goed vermaakt, inclusief
de juffen! Er zijn natuurlijk heel wat foto's gemaakt, ze komen zo snel mogelijk op de
site..... Alle ouders die mee geweest zijn,
bedankt!




De letter van de week is nog de

V, naar

aanleiding daarvan willen we met de
kinderen gaan veters strikken. Heeft
iemand oude schoenen met veters voor ons
om te leren veter strikken?
We zijn in de klas met de laatste week
bezig over de dierentuin en willen
binnenkort starten met het thema
"Zomer". We zoeken daarvoor spullen voor op een camping voor beide groepen. Een klein
"speel" tentje, kleine camping stoeltjes, slaapzak, zaklamp enz.... Helpen jullie mee?

Maandagavond 17 juli vanaf 18.30 gaan we de klaslokalen weer
schoonmaken, tafels stoelen en materiaal. Ook staan er die week spullen
in de hal die meegenomen kunnen worden om thuis schoon te maken.
Wie helpt ons? We maken er een gezellige avond van met
koffie en gebak want de juffen bakken appeltaart.Gelukkig
hebben we weer hout om te timmeren, moeder van Mieke
bedankt voor het brengen!
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Nieuws van groep 3 en 4
 We gingen op schoolreisje naar Duinenzathe in Appelscha.
Eerst mochten we met de klas in de auto’s van het
verkeerspark. Alle kinderen hebben een rijbewijs
gehaald. Toen mochten de kinderen in het park in de
attracties.
Tygo en Mark K. vonden de waterglijbaan het leukst.
Mirthe, Ilan, Arjen, Gijs en Jasmijn vonden het
spookhuis leuk. Mark B., Danny en Liz vonden de
botsauto’s het leukst. Sander, Tereza en Lieke
vonden de vlinder die heel snel ronddraait, leuk.
Thijs, Rosan, Youri, Esmee, Kevin, Naomi, Alyssa en
Lynn vonden de spannende, grote achtbaan erg
leuk. Sven vond het verkeerspark waar je in auto’s kon rijden erg leuk.
Peter en Kim vonden de grote blauwe schommel het leukst.
Al met al kijken we terug op een erg geslaagd schoolreisje.
 Vorige week hebben we een muzikale voorstelling van Alice in Wonderland gehad.
Hiervoor kwam donderdag iemand van Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier
langs om een lied en een dansje aan te leren.
We willen alle ouders en oma’s bedanken die hebben gereden.
 Vandaag is de fotograaf op school geweest.
 Vanmiddag kwam een mevrouw van de bibliotheek een mooi boek voorlezen en gingen we
er in groepjes over werken.
 Naast al deze activiteiten zijn we in de klas ook hard aan het werk, we beginnen met het
afnemen van de citotoetsen.

Nieuws van groep 5 en 6

Schoolreis We hebben een heel leuk en gezellig
schoolreisje gehad met groep 5/6. We hebben tijdens de
otterpuzzeltocht meer geleerd over de otter en zijn
leefomgeving. De puzzeltocht werd afgesloten op de
buikglijbaan. Met schepnetjes hebben we waterdiertjes
gevangen. De diertjes konden we opzoeken op zoekkaarten en
de gids die mee was kon ons hier meer over vertellen. Na het

ochtendprogramma hebben we gezamenlijk
patat gegeten. Na de lunch gingen we met
een boot naar Survivaleiland. Het was een
mooi parcours met boomstammen, touwen,
hangbruggen en een tokkelbaan, een hele
uitdaging dus. Hier zijn heel wat kinderen te
water gegaan. Dat was best koud!! We willen
de ouders die hebben gereden ontzettend
bedanken!
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Wibo-ouderavond Afgelopen woensdag was de ouderavond. Meester Jan en meester
Xander hebben veel verteld over de oefeningen die zij met de kinderen doen.
Citotoetsen Deze week zijn we begonnen met de Citotoetsen. Dinsdag hebben we de
woordenschattoets gemaakt en donderdag zijn we begonnen met Begrijpend Lezen. De
komende weken zullen we verder gaan met Spelling en Rekenen.

Nieuws van groep 7 en 8
 Er is op kamp een lichtblauwe handdoek gevonden!
 Volgende week dinsdag toets aardrijkskunde en topografie voor beide groepen.
 Ook gaan we hard aan de slag met de Cito toetsen.
 Op het programma staan rekenen, spelling, werkwoordspelling en woordenschat.

Tijdens de laatste zomervakantie week: de traditionele speelweek Leek

Het is al jaren traditie om in de laatste zomervakantieweek van maandag 28
augustus t/m vrijdag 1 september de Leekster Speelweek op “de Bult”, op het
terrein achter het gemeentehuis door Stichting SPiNN te organiseren.
Er kunnen ruim 250 kinderen van 6 (groep 3 afgerond) t/m 12 jaar aangemeld
worden die met een lunchpakket en hamer van maandagmiddag t/m vrijdag een
eigen groepshut gaan bouwen. Rond het thema “Dance around the world” worden er
onder begeleiding van ruim 70 vrijwilligers en beroepskrachten van Stichting SPiNN
totaal 17 groepshutten gebouwd.
Naast hout, kunnen we nog allerlei milieu veilig materiaal gebruiken zoals water verf,
gordijnen en karton, dus spaar gerust op en neem dan mee.

Woensdag 5 juli is vanaf 15.30 tot 20.00 uur het inschrijf-en aanmeld moment voor
de deelnemende kinderen in Agora op het Rodenburgplein nummer 1B, naast de
sporthal.

O.B.S. ”Het Veenpluis”
Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen Tel: 0594 – 631755
veenpluis@westerwijs.nl / directie.veenpluis@westerwijs.nl
www.veenpluis-zevenhuizen.nl

6

Het aanmeldformulier kunt u van te voren uitprinten van de website en ingevuld
meenemen of ter plekke invullen. We willen de medische gegevens zoals uw huisarts
en het verzekeringsnummer weten i.v.m. de EHBO, dus neem dat mee. Er is geen
pin mogelijkheid dus u kunt alleen contant afrekenen. Kosten zijn voor de hele week
€ 37,50 per deelnemer. Een speelweek T-shirt kost € 7,50 en kan nu ook van te
voren afgerekend worden.

Maandagochtend 28 augustus om 12 uur worden de aangemelde kinderen in
onder- en bovenbouwgroepen gevormd doordat ouders en kinderen zelf hun
groepsleiding en plek kunnen uitkiezen. Doordat iedere groep kinderen wordt
begeleid door een vrijwilliger met veel ervaring en een of meer jongere vrijwilligers,
worden de “nieuwelingen” goed ingewerkt en kunnen we ieder jaar weer rekenen op
voldoende mensen. De jongste vrijwilliger is 13 jaar (na een jaar VO-onderwijs) en de
oudste meer ervaren, rond de veertig. Zonder deze vrijwilligers, zou de organisatie
van deze speelweek niet mogelijk zijn!
Naast het timmeren staan er nog allemaal andere leuke activiteiten voor de groepen
op het programma zoals een speurtocht, knutselen, sporten, een kinderdisco,
zwemmen in het zwemkasteel Nienoord. Graag de eigen zwemabonnementen
meenemen dat scheelt weer in de kosten. Mocht u een dagdeel willen helpen b.v.
met de speurtocht of survival, meld u zich dan bij ons aan! De laatste dag komt een
officiële jury ’s morgens de gebouwde hutten inspecteren en beoordelen met een
fotograaf erbij om de groepsfoto te maken, waarna de bouwsels worden afgebroken
en ’s avonds in brand gestoken. Vrijdagmiddag spelen de onderbouwkinderen in
Jeugdpark Nienoord en krijgen de bovenbouw kinderen een survival aangeboden,
georganiseerd i.s.m Scouting Nienoord. Om 16.00 uur worden de winnaars
bekendgemaakt en krijgt iedereen een speelweek ijsje.
Vrijdagavond 1 september is de feestelijke afsluiting voor alle bewoners van Leek
en omgeving van 19.00 tot 21.00 uur met een groot speelweekvuur van alle hutten
onder toezicht van de plaatselijke brandweer. De deelnemers ontvangen hun
groepsfoto van de eigen begeleiders. Er is koffie, thee, frisdrinken en ijs. Bovendien
een rad van avontuur, mega speelweekdisco in de tent en de gevonden voorwerpen
tafel. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Er is geen mogelijkheid om te pinnen
dus neem voldoende klein geld mee.

Voor het speelweek aanmeldformulier en meer informatie: www.speelweekleek.nl
of mail Christel Elshout: elshout@spinn.nl
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