Nieuwsbrief week 42
18 oktober 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na
schooltijd.
Volgende nieuwsbrief komt uit op 8 november 2018

Activiteitenkalender
18 oktober

Eindpresentatie Kinderboekenweek 18.30 - 19.30 uur

19 oktober

Voorleeswedstrijd Het Veenpluis

19 oktober

Informatiemarkt Voortgezet Onderwijs Ronerborg

22 oktober – 26 oktober

Herfstvakantie

29 oktober

Marge maandag voor de groepen 1 t/m 4

Scholing Berny Douwes
Berny is 2 oktober gestart met de opleiding tot bouwcoördinator bij bureau Meesterschap in
Drachten . De opleiding bestaat uit acht cursusdagen verspreid over één schooljaar en een
afsluitende dag.
Er wordt aandacht besteed aan leidinggeven, intervisie, vergadertechnieken, coaching,
communicatie en collegiale consultatie. De dagen dat Berny de scholing volgt, verzorgt Roos
Roffel de lessen in de bovenbouw. Roos heeft geen gymbevoegdheid zodat de gymlessen die dag
komen te vervallen. De ouders van groep 7B-8 hebben alle cursusdata per mail ontvangen.
Taal Actief in de Bovenbouw
In de groepen 6-7-8 zijn we enkele weken overgestapt op een andere taalmethode. De methode
Taal- en Spelling op maat voldeed niet aan de verwachtingen. Iedere dag werden fouten in de
software ontdekt die ervoor zorgden dat de leerkrachten en leerlingen onbetrouwbare
resultaten zagen. Dat is niet goed.
Het werken met digitale leermiddelen moet de leerlingen direct wijzen op de fouten of goede
antwoorden in het gemaakte werk. Bovendien krijgt de
leerling direct extra tips en tops om te komen tot het juiste
antwoord. Bij Taal op Maat was dat niet goed. Taal actief is
betrouwbaar en we zien nu geen frustraties meer bij de
leerlingen. Er wordt plezierig geleerd en de leerkracht kan
zijn of haar leerlingen weer goed volgen.
De leerlingen van groep 4-5 werken nog met Taal op maat en
gedurende dit schooljaar gaan we kijken hoe we verder gaan
met de taal in deze groepen. We realiseren ons dat de
leerlingen van groep 5 naar 6 moeten schakelen van
methode. Toch zien we dit niet echt als een belemmering
omdat we niet de lesmethode, maar de leerlijnen van taal in
het basisonderwijs volgen.
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Ateliers
De komende periode werken alle leerlingen op de vrijdagmiddag aan de
lampions. De leerlingen konden vooraf kiezen uit meerdere modellen.
Op.........gaan we samen met de kinderen Sint Maarten liedjes zingen.
We wensen alle leerlingen alvast veel plezier tijdens het lopen.
Schoolfruit
Vanaf 12 november ontvangen de leerlingen op het
Veenpluis weer 3x per week schoolfruit.
U hoeft uw kind op de maandag, woensdag en de vrijdagen
geen fruit mee te geven. Het fruit wordt ons aangeboden
zodat kinderen in aanraking komen met allerlei fruitsoorten
en leren gezond te snacken. Van tevoren laten we u weten
welke fruit of groentesoort er in de klassen wordt gegeten,
mocht uw kind iets niet lusten dan wordt u in de gelegenheid gesteld een alternatieve fruit- of
groentehap mee te geven.
Oktober Kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool? Dit kan weer tijdens
Oktobermaand Kindermaand!
In Drenthe, Groningen en Friesland kun je mee doen aan workshops,
spannende speurtochten lopen en heel veel voorstellingen bezoeken. Oktober:
een maand vol met kunst en cultuur! Alle leerlingen kunnen stickers verzamelen
als er twee stickers zijn verzameld kunnen de kinderen een prijs ophalen in
de buurt. Op de website zijn de afhaallocaties te vinden
www.erfgoedpartners.nl

Uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2


Welkom op het Veenpluis Mayra en Robin Pera, we wensen jullie een fijne tijd toe op
school.



Woensdag hebben de kleuters het Kabouterpad
gewandeld in het Slibsterbosje.
Samen met de ouders hebben ze van alles ontdekt

in het bos. Het was een heerlijke
ochtend. Ouders heel erg bedankt voor de hulp !


We hebben hard gewerkt over het thema
vriendschap i.v.m. het project van de
Kinderboekenweek. De boeken “Kom erbij” en “Grote beer en kleine bever” stonden deze
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weken centraal in de kleutergroepen, maar er zijn over het thema vriendschap natuurlijk
veel meer boeken te vinden in de bibliotheek!


Op het whiteboard in de hal hangt een intekenlijst voor ouders/ opa’s/ oma’s die na 1
januari willen helpen met het timmeren op school. Dit betekent zo’n 1x timmeren in de 5
weken op donderdagmiddag van 12.30- 13.30 uur in groepjes van 4 kinderen en 2
begeleiders.
 Vrijdag krijgen een aantal kinderen het letterdoosje weer mee
naar huis met de letter T van Tak.
 Na de vakantie beginnen we met het thema Herfst en Sint
Maarten.

Groep 3-4


Kinderboekenweek
De afgelopen twee weken is er in groep 3/4a hard gewerkt
aan het thema vriendschap van de Kinderboekenweek. Een
van de kerntitels (boeken om te gebruiken die over het
thema gaan) voor groep 3/4 is het boek Blitz!. Uit dit lezen
we elke dag een aantal bladzijdes. Ook hebben we iets
geknutseld dat bij dit boek hoort. Vrienden doen veel met
elkaar samen, dus hebben we de afgelopen twee weken ook
veel dingen samen gemaakt. Wat dit allemaal is, kunt u
tijdens de tentoonstelling van komende donderdag bekijken.



Excursie bospad
Afgelopen donderdag zijn we naar het Slibsterbosje in De Wilp geweest. Hier was een
doepad voor de kinderen uitgestippeld. Onder een heerlijke zonnetje zijn de kinderen in
groepjes bij de opdrachten langs geweest met hun begeleider. De opdrachten hadden te
maken met onder andere de bomen en de beestjes die de
kinderen tegenkwamen in het bos. Door middel van
ontdekken, kijken, voelen en experimenteren hebben de
kinderen veel geleerd tijdens deze excursie. Ik wil bij deze
de ouders die gereden en begeleid hebben nog heel hartelijk
bedanken.



Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag hebben we de voorleeswedstrijd in de klas gehouden. Er deden veel
kinderen mee en we hebben genoten van alle mooie verhalen die werden voorgelezen.
Uiteindelijk is Thyan Elzinga de winnaar in groep 3 geworden en Tialda Baarsma is de
winnaar in groep 4 geworden. Komende vrijdag vertegenwoordigen zij groep 3/4 tijdens
de voorleeswedstrijd van de hele school.



Lampion
Donderdag 18-10 gaan we beginnen met het knutselen aan de lampions. De kinderen
maken dit jaar een mooie lampion die past bij de herfst.
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Groep 4-5


Voorleeswedstrijd
Vorige week werd de voorleeswedstrijd in onze klas
gehouden. Ilan, Kevin, Kim, Alyssa, Mieke, Liam en Annelien
deden hier mee. Super knap dat deze kinderen hier aan
mee hebben gedaan. Ze hadden allemaal hele leuke boeken
uitgekozen en thuis flink geoefend. Een lastige klus om
daar een winnaar uit de kiezen. Kim is uiteindelijk de
winnaar van groep 5 geworden en Liam de winnaar van
groep 4. Zij mogen aanstaande vrijdag hun verhaal nog een keer voorlezen aan de hele
school.



Kinderboekenweek
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het thema “Vriendschap”. We hebben
in de klas gelezen uit de boeken “Hugo een vreselijk eng beest?” en “Supervrienden”. We
hebben prachtige wasco tekeningen gemaakt passend bij het boek ‘Vriendjes'. Bij deze
tekeningen hebben we ook kort beschreven wat vriendschap voor ons is. We hebben een
pannenkoeken – rugverhaal op elkaars rug getekend, elkaar complimentenbriefjes
gegeven en nog veel meer mooie dingen gemaakt. Wat we allemaal gemaakt hebben kunt u
aanstaande donderdag natuurlijk komen bewonderen!!
 Lampionnen
Aanstaande donderdagmiddag starten de kinderen
van groep 4 met de lampions. Zij maken een prachtige
herfstlampion. De kinderen van groep 5 zijn hier
afgelopen vrijdag al mee begonnen bij de ateliers.
 Herfstvakantie
Wat is er hard gewerkt en wat hebben we alweer een
hoop nieuwe dingen geleerd en gedaan. Tijd om even
uit te rusten en te genieten van een geslaagde start.
Fijne vakantie allemaal!!

Groep 6-7


Kinderboekenweek
De afgelopen weken heeft “Vriendschap” en alles
wat daar bij hoort centraal gestaan in de klas. We
hebben veel opdrachten gedaan waarbij de
kinderen moesten samenwerken. We hebben in de
klas elke week “de Kanjer van de week” en wat we
verder nog hebben gedaan kunt u aanstaande
donderdag komen bewonderen.
Daarnaast zijn er in de klas de voorleeskampioenschappen gehouden. Wat hebben de
kinderen dit goed gedaan! Een groot applaus voor alle de deelnemers. De winnaars mogen
aanstaande vrijdag hun beste beentje voorzetten tijdens de grote finale.
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Toetsen
De eerste toets (natuur) is geweest voor groep 6.
De eerste topografietoets voor groep 6 en 7 is op vrijdag 2 november.
De tweede toets voor groep 6 komt er ook alweer aan.
Op dinsdag 6 november staat de toets geschiedenis op
het programma. De kinderen krijgen hiervoor weer een
samenvatting mee.



Les Brandveilig leven
Op donderdagmiddag 8 november krijgt groep 6/7, van
een ambassadeur, een les over Brandveilig leven.



Herfstvakantie
Na al het harde werken, weer inkomen in het schoolritme, toetsen en knutselen in de
afgelopen weken is het even tijd voor rust. Geniet van de herfstvakantie!

Groep 7-8


14 november: Welkom op het VO! Op de verschillende vestigingen van RSG de Borgen wordt
op 14 november 2018 vanaf 15.00 uur (Lindenborg 14.00 uur) de activiteitenmiddag
‘kennismaken met het VO’ voor groep 8 leerlingen gehouden.
Zie voor meer info op:
https://www.rsgdeborgen.nl/Groep-8/Activiteiten/Welkom-in-hetVO.html


Toets groep 7 en 8:
2 november: Topografie
6 november Aardrijkskunde “krachten der aarde”

Schoolkorfbal toernooi
Wij van het Veenpluis konden meedoen met het
schoolkorfbaltoernooi. Op onze school waren er 2 teams die
meededen in groep 8 en groep 3. We moesten eerst in poules van 3
teams strijden er waren 2 poules. De winnaars van de poules moesten de finale spelen wij
kwamen ook in de finale maar we hebben net verloren. Groep 3 werd derde want ze hadden
allemaal 2 punten en moest de beslissing door strafschoppen te nemen en werden met
strafschoppen derde. Het was een gezellige boel!
groetjes Martijn en Rubin
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AOC Terra Oldekerk
Wij gingen met 7 en 8 naar het Terra in Oldekerk.
We gingen naar de huisdierenshow. We werden in
groepjes verdeeld en kregen een begeleider. De
begeleiders waren kinderen uit de brugklas. In de
kantine stonden de dieren. Wij konden activiteiten
doen zoals een button maken, bloemschikken en er
was een luchtkussen met gaten erin, daar kon je
ballen doorheen gooien. We zijn ook nog buiten
geweest bij kalfjes, varkens en schapen. Er was ook
nog een hele grote kalkoen in het andere gedeelte van
de school. Daar zijn de lessen over de natuur en dat
soort dingen. Er is ook een soort lokaal voor stenen
leren leggen.
Groetjes Emma en Nadia!

De Voorleeskampioenschappen
Vrijdag 19 oktober 2018 zijn de voorleeswedstrijden. De kinderen vanaf groep 3 mogen
meedoen. Er zijn voorrondes geweest en bij ons groep 7b/8 hebben we 3 kinderen uitgekozen,
die onze groep mogen vertegenwoordigen. Dat zijn geworden Nina, Marjolein en Danique. De
persoon die wint uit 7/8 gaat door naar de volgende ronde in Leek. We hopen nog verder te
komen!
Groetjes, Danique, Nina en Marjolein
Zeebenen in de klas
Vorige week was Kapitein Constant
Herfst bij ons in de klas, hij had het
over zeevaart en over boten en we
mochten vragen stellen. Hij had ook
een PowerPoint meegebracht, hij had
plaatjes, hij ging knopen leggen en hij
ging ons overtuigen dat we daar later
konden werken. Het was heel leuk.
Lars
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Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Iedereen krijgt een medaille
Tijden: 17.30 tot 18.15 uur, 18.15 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen 20 baantjes, kinderen 10 baantjes per dag. Kosten 9,00 euro
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar !!
Opgeven kan bij de receptie van sportcentrum de Hullen.
Vanaf dinsdag organiseren we elke dag leuke activiteiten o.a. spelletjes in de kantine,
cake versieren en spijkerbroekhangen. Dit jaar ook weer een kleurplaatwedstrijd.
We sluiten de 4daagse af op vrijdagavond met een spetterende zwemdisco
Geef je op: zwembad De Hullen 050-5019268
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