Nieuwsbrief week 40
Donderdag 5 oktober 2017

Activiteitenkalender
Donderdag 5 oktober

Staking, de school is gesloten.

16 en 17 oktober

Screening groep 2 en 7 GGD

17 en 19 oktober

10 minutengesprekken

Vrijdag 20 oktober

Voorleeskampioenschappen

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

Maandag 30 oktober

Margedag groepen 1-4

Maandag 6 november

Luizen Opsporings Team

Dinsdag 7 november

MR en OV vergadering

Vrijdag 10 november

Nieuwsbrief uit

Vrijdag 10 november

Schoolontbijt

Woensdag 22 november

Activiteitenmiddag De Borgen

Vrijdag 24 november

Nieuwsbrief uit

Nieuws van de OV
De OV zoekt een ouder die de kascontrole wil uitvoeren. Elk jaar controleren twee ouders de kas
van de OV. Wie wil, samen met Anjo Tuinsma, dit jaar de kas controleren?
Staking
Alle leerkrachten van Het Veenpluis gaan op 5 oktober staken. Vijf van de leerkrachten gaan
naar Den Haag om daar te protesteren.
Screening GGD
Op maandag en dinsdag 16-17 oktober is de screening van de GGD voor de groepen 2 en 7.
Ouders met kinderen in die groepen hebben hierover bericht gehad. Elk jaar komt de GGD op
school voor leerlingen uit deze groepen.
10 minutengesprekken
Op 17 en 19 oktober zijn de 10 minutengesprekken. De gesprekken zijn van 15.30 tot 21.00 uur.
U hebt deze week een mail gehad waarin u uw voorkeur voor een dag of dagdeel kunt geven. Als
we geen bericht krijgen wordt u op 1 van de dagen ingedeeld.

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

Voorleeskampioenschappen
Tijdens de boekenweek oefenen de leerlingen in de groepen het voorlezen. In de groepen 3 tot
en met 8 wordt een voorleeskampioen gekozen. Op 20 oktober lezen de kampioenen de leerlingen
van de hele school voor. De kampioenen uit de groepen 7a, 7b en 8 strijden om voorleeskampioen
van Het Veenpluis te worden.
Eu fruit
We zijn weer ingeloot voor het project van het EU fruit. Van november tot april krijgen we drie
keer per week fruit op school. Op maandag, woensdag en vrijdag staat de pauzehap op school
klaar. We doen hier aan mee omdat we gezond gedrag willen stimuleren. Naast de levering van
het fruit krijgen we ook lesmateriaal aangeboden. We vinden het erg fijn dat we weer mee
mogen doen!
Klassenouders
Voor de meeste groepen is er al een klassenouder gevonden. Als er een verzoek komt om te
helpen wilt u dan even reageren? Ook als u niet kunt. Alvast bedankt.
Inval (uit het kamertje)
Alle schoolbesturen in de provincie Groningen hebben 4% meer personeel aangenomen. Deze
personeelsleden zijn niet verbonden aan een vaste school maar zitten samen in een invalpool. Als
er inval op school nodig is kunnen deze leerkrachten worden ingezet. Dat kan nodig zijn bij
ziekte maar ook bij een scholingsdag, verlof of andere redenen waarom een leerkracht niet voor
de groep kan staan. Als een leerkracht niet kan werken bel ik een soort van uitzendbureau die
dan kijkt of er een leerkracht uit de pool beschikbaar is. De school zelf heeft geen invloed op
wie er komt invallen. Daardoor staan er soms verschillende personen in dezelfde week voor een
groep.
Communicatie
Het Veenpluis gebruikt verschillende kanalen om te communiceren met ouders. Twee zijn
belangrijk: de nieuwsbrief en de email. Berichten komen zoveel mogelijk in de nieuwsbrief. Als
een bericht niet kan wachten of er een reactie van ouders gevraagd wordt de email gebruikt.
Daarnaast gebruiken we de klasbordapp, facebook, website, scholen op de kaart en staan we af
en toe in de krant. Als je als ouder deze berichtgeving niet volgt heb je "niets gemist"!
Opening kinderboekenweek
Het Boekenmonster. Woensdag is de boekenweek geopend in de hal. Samen met alle kinderen
hebben we gezongen over monsters. Ook het boekenmonster werd in de school gezien! Om
boekenmonster tegen te houden moet je veel boeken lezen. Dat gaan de leerlingen in de komende
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weken ook doen. Voor elk gelezen boek wordt een vlaggetje gemaakt. Alle vlaggetjes
komen in de hal te hangen. Bij de voorleeskampioenschappen kun je alle vlaggetjes zien hangen.

Nieuws van de kleuters
Deze keer geen nieuws uit groep 1-2.
Groep 3
 Fijn dat er zoveel ouders op de informatieavond waren.


De kinderen leren deze periode de woorden maan – pet – meet – been en boot. Hierbij
leren ze de letters n - t – ee – b en oo. De meeste kinderen hebben thuis ook al eens
veilig leren lezen op de pc gedaan.



Met rekenen leren de kinderen getallen onder de 12 splitsen. Ook maken ze de getallen
vast aan de getallenlijn.



Als het goed is hebben de kinderen een briefje met inlogcodes voor Rekentuin mee naar
huis genomen. Als u geen codes heeft ontvangen, wilt u ons dan even vragen?

Groep 4 en 5
Deze week geen nieuws uit groep 4-5
Groep 6 en 7A


Ook in groep 6/7A gaan we flink wat boeken lezen om het boekenmonster tegen te
houden! Dinsdag 10 oktober houden we in de klas een voorleeswedstrijd. 9 kinderen
hebben zich opgegeven. We kiezen 1 winnaar uit groep 6 en 1 uit groep 7A. De beide
winnaars mag 20 oktober voorlezen voor de hele school tijdens de
voorleeskampioenschappen.



Maandag 16 oktober willen we graag met de klas naar het bos. Wie kan er
rijden/begeleiden? Er is al een mail via de klassenouders rondgegaan. Graag
opgeven/afmelden bij de klassenouder!



Maandag 16 oktober komt de GGD voor groep 7A. We houden rekening met geplande
"Bosuitje".



Dinsdag 17 oktober staat een geschiedenis toets gepland. Dinsdag 10 oktober krijgen de
kinderen een samenvatting mee naar huis om te oefenen. Succes!



Op vrijdag 3 november krijgen de kinderen de eerste topografietoets. Groep 6 krijgt
een toets over Nederland (provincies, hoofdsteden en wateren). Groep 7 krijgt een toets
over Europa (landen, hoofdsteden, wateren en gebergtes). De toets voor groep 7 ziet er
iets anders uit dan de toets van groep 6. De toetsen van groep 7 zijn toetsen waarin het
gaat om het toepassen van topografie (dus in een context) en niet om het kunnen
benoemen van stippen op een kaart. Bij groep 6 gaat het wel om het benoemen van de
stippen op een kaart. Alle kinderen krijgen een ingevulde en een lege topokaart mee om
thuis te oefenen. Daarnaast is het (vooral voor groep 7) belangrijk om thuis online te
oefenen met Topomaster. De kinderen krijgen op school uitleg hoe ze moeten inloggen en
ze krijgen hun wachtwoord mee.



Spellingsregels voor de komende 2 weken:
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Groep 6: Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en dirigent. (ie=i)
Groep 7: Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en chocolade. (sj=ch)


Rekenen voor de komende 2 weken:

Groep 6: Sprongen van 100 en 1000, getallen tot 10000 op de getallenlijn plaatsten en
ordenen, uit het hoofd optellen en aftrekken met mooie getallen en 2 geldbedragen optellen.
Groep 7: Cijferend optellen en aftrekken in contexten tot 10000 en eenvoudige percentages
uitrekenen.

Groep 7B en 8
Tijdens de infoavond heb ik aangegeven op zoek te zijn naar een klassenouder. Er heeft zich
helaas nog niemand gemeld... Het mag uiteraard ook een klassenvader zijn die deze eer op zich
neemt! Wat doet een klassenouder? De voornaamste taak is het regelen van ouders voor
excursies. Je hoeft dan niet zelf mee, je bent vooral de schakel tussen mij en de andere ouders.
Beide groepen hebben maandag 9 oktober een topografietoets. Groep 7 gaat over de Europese
landen en hoofdsteden, gebergtes en wateren. Groep 8 gaat over de werelddelen, gebieden en
wateren. De kinderen hebben ook de opdracht om op topomaster de quiz te maken (verteld op de
infoavond). De kinderen weten hun inloggegevens. Inloggen via start.blink.nl.

Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?


• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna winkel en levert de kassabon in op school.



• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna winkel.



• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.



• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
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