Nieuwsbrief week 36
Vrijdag 10 september 2016
Activiteitenkalender

Woensdag 7 september
7 september tot 11 oktober
12 en 13 september
Dinsdag 13 september
Vrijdag 16 september
19 en 20 september
23 september
vrijdag 30 september
maandag 3 oktober
woensdag 5 oktober
vrijdag 14 oktober
vrijdagavond 14 oktober
17-21 oktober

Lessen HVO van juf Wemy starten
(7/8)
Jumbo spaaractie voor scholen
Screening GGD groepen 2 en 7
MR vergadering
Nieuwsbrief uit
Informatieavonden gr 1-4 en 5-8
korfbaltoernooi en korfbal gr 1-2
nieuwsbrief uit
vergadering OV
start kinderboekenweek
voorleeskampioenschappen
toneelvoorstelling “niet pluis” over de
kinderboekenweek/projectweek
herfstvakantie

Start het continurooster.
Het is even wennen, maar we draaien met het continurooster!
Na een zomervakantie is het altijd even wennen, maar nu ook aan
de andere schooltijden, eten in de klas en gezamenlijk op het
plein in de pauzes. Maar de gezelligheid is er niet minder om!
Eten en drinken
Voor de kleine pauze kunnen de leerlingen een pauze hap
meenemen. Dit blijft hetzelfde. Deze pauze hap kan in de tas
blijven. Voor de lunch kan gebruik gemaakt worden van de koelkasten die in de school aanwezig
zijn. Omdat er meer op school gegeten gaat worden besteden we extra aandacht aan gezond eten
en drinken. Wilt u uw kind "een gezonde hap" en gezond drinken meegeven?
Beterschap gewenst
Zoals sommigen wel hebben gemerkt is meester Feike afwezig. Hij is maandag
ziek naar huis gegaan. Er is een longontsteking geconstateerd. We wensen
meester Feike beterschap en hopen hem gauw weer te zien op school.

Bijlage schoolgids (Het groene boekje)
Volgende week krijgt u van ons het groene boekje mee met daar in weer alle zaken van Het
Veenpluis.
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ICT-nieuws
De foto's van afgelopen schooljaar worden dit jaar voor het eerst in een archief op de website
geplaatst. U kunt de oude foto's dus blijven bekijken. De nieuwe foto's blijven in de
evenementen- en groepsmappen staan.
Het wachtwoord om foto's te bekijken zal veranderen. Deze krijgt u via
de mail persoonlijk toegestuurd.
Wecycle-actie
De doos staat er weer! We doen weer mee met de Wecycle-actie 2016.
Tot half november kunt u weer de spullen kwijt in de doos. Dit levert de
school punten op, waarvoor we weer mooie boeken kunnen bestellen.
Graag geen grote dingen die niet door de opening van de doos passen,
zoals b.v. printers, beeldschermen e.d. Wat wel kanen waar vaak niet aan
wordt gedacht is o.a. speelgoed op batterijen, kerstverlichting,
telmachines enz. enz….
Dus laten we weer massaal met elkaar Wecylen!
Speerpunten van Het Veenpluis schooljaar 2016-2017
 In het komende schooljaar gaan we ons richten op een aantal speerpunten:
 Het werken met Gynzy(op de Ipad) in groep 4.
 Het invoeren van de nieuwe taalmethode Taal op maat/Spelling op maat in de gr. 4-8.
 Een keuze maken voor een nieuwe methode voor zaakvakken
aardrijkskunde/geschiedenis/biologie) voor de groepen 5-8.
 Als team gaan we werken met de digitale leeromgeving van Cadenza. Hiermee kunnen we
ons scholen in diverse onderwerpen. Meester Berny gaat starten met de opleiding om zijn
gymbevoegdheid te halen. Meester Feike gaat een opleiding volgen over
onderwijsmarketing en schoolpositionering.
Wilt u meer weten over onze ambities? Al onze goede voornemens staan beschreven in het
Schoolplan en het Schooljaarplan.
Jumbo Sparen voor je School gaat van start!
Van woensdag 7 september tot en met dinsdag
11 oktober 2016 kan er bij Jumbo
Supermarkten in Leek gespaard worden voor
Het Veenpluis! Samen met familie en vrienden
kunt u sparen voor spel- en leermaterialen voor
onze basisschool. Wij sparen voor een muzikaal
speeltoestel op het schoolplein.
Er zijn ruim 1400 basisscholen die meedoen aan Sparen voor je school. Tijdens de actieperiode
ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbowinkels. Op de website kun je heel eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan een deelnemende
basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen aangegeven. Help jij mee deze spaardoelen te
realiseren? Hoe meer schoolpunten de school van jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag
dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per
regio het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal
ontvangen schoolpunten. De hoogte van het bedrag per regio wordt gebaseerd op het aantal
scholen in die regio.
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Nieuws van de kleuters
 Welkom Thyan, Fenna, Sven en Thomas bij ons op school. Wij wensen jullie een hele fijne
schooltijd toe op Het Veenpluis
 Het nieuwe schooljaar is alweer een weekje oud. Het is voor
iedereen nog een beetje wennen, maar wat gaat het eten in de
klas al goed en gezellig. Er worden heerlijk gesmeerde broodjes,
komkommer, tomaatjes enz. gegeten.
 Het thema van de komende 3 weken is "Mijn lichaam".


i

De letter van de week is de . De kinderen mogen spulletjes
meenemen die beginnen met de letter i.

0.



Het cijfer van de week is



We zijn deze week ook begonnen met de sociale omgang,
waarbij de eerste regel is aangeboden. "We zijn aardig
voor elkaar." Dit doen we tijdens het samenwerken, in de
kring, bij het buitenspelen enz.
Volgende week vrijdag is de eerste gymles voor groep
1A/2A. (juf Nicole/juf Rensina) De gymles wordt
gegeven door een vakleerkracht (meester Klaas-Jan) in
het speellokaal op school, dus niet meer in de grote
gymzaal. Omdat de gymles gelijk om 8.30 uur begint is er
voor de groep geen vrije inloop, maar komen de kinderen
in de klas en gaan in de kring zitten. Als de eerste bel is geweest, gaan de kinderen zich
omkleden. (ze gymmen in onderbroek/hemd en eventueel gymschoentjes -> hiervoor is een
bak aanwezig op school)
We willen de ouders vragen of ze thuis met hun kind een blad willen invullen voor een
klasgenootjesboek. In de klas hebben de kinderen kennis gemaakt met Jonas. Deze
jongen is net verhuisd en moet nog een beetje wennen. Dit doet hij samen met zijn
knuffels Bollebeer, hondje en pop.
Om elkaar in de groep beter te leren kennen, zouden we het leuk vinden als ieder het
blad invult. (liefst met foto) De kinderen mogen het blad eventueel wel versieren naar
eigen idee.....
Graag de enveloppen van de GGD voor groep 2 invullen en per omgaande weer mee naar
school!









Nieuws van groep 3 en 4
 Er is weer een nieuw schooljaar aangebroken. We
maken deze week kennis met de nieuwe
klasgenootjes, het lokaal, de regels in de klas,
enzovoort. Ook het eten op school is nieuw.
 De kinderen in groep 3 leren nu lezen en
schrijven. We werken met de methode Veilig
Leren Lezen (Kim-versie). Het eerste thema is:
‘Jij en ik’. De kinderen leren de komende twee
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weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te
lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters
en de betekenis van nieuwe woorden.
Er zijn kinderen die al kunnen lezen. Ook zij beginnen in kern start en daarnaast krijgen
ze werkboekjes en leesboekjes op een hoger niveau.
De kinderen van groep 4 werken met een nieuwe taal en spellingsmethode: Taal op maat
en Spelling op maat. Het taalboek start met het thema 'ik en mijn familie.'. Hierbij
besteden we aandacht aan woorden als grootouders, kleinkinderen, gezin en ook het
woord thema komt aan bod. Verder leren we onszelf beschrijven en leren we wanneer we
van een zin kunnen spreken.
Met spelling sluiten we aan op het geleerde van vorig jaar. Korte woorden met een lange
of een korte klank schrijf je zoals je het hoort, zoals in haas en kip.
 Op maandag en
vrijdag hebben we
gymnastiek. Op vrijdag is de
gymles halverwege de
ochtend, dus de kinderen
kunnen gewoon op school
gebracht en van school
gehaald worden.

Nieuws van groep 5 en 6
 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wij
hebben er zin in. De klas is anders ingedeeld en
iedereen heeft een nieuw plekje.
 We zijn op dit moment druk bezig met de
verjaardagskalender. We kunnen u al verklappen
dat hij erg leuk wordt dit jaar.
 Wat leuk is om te weten: De kinderen van groep 5
hebben hun eerste aardrijkskunde- en
geschiedenisles gehad.
 Juf Anna Maura zal de komende tijd steeds meer
lessen gaan overnemen op maandag t/m woensdag.
In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.
Nieuws van groep 7 en 8
 We zijn dit jaar weer vrolijk gestart! De
boeken en schriften zijn weer uitgedeeld. De
kinderen hebben het erg gezellig met elkaar, soms
een beetje tè gezellig! Hier hebben we nog een heel
jaar om aan te werken. Verder geen nieuws, we gaan
er een topjaar van maken.
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Bijlagen:

Zaterdagavond 17 september Disco zwemmen
Wat
Tijd
Kosten
Voor
Waar

Disco zwemmen met Ultra Dance
DJ en entertainment
19.00 – 21.00 uur
3,50 euro
jeugd t/m 14 jaar
Zwembad De Hullen
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woensdag 7 september 2016
1 euro zwemmen

Op woensdag 7 september kan iedereen van jong tot
oud
voor 1 euro zwemmen tijdens de recreatieve uren.
‘s Middags is er voor de jeugd spelmateriaal
in het water.
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