Nieuwsbrief week 42
Donderdag 19 oktober 2017

Activiteitenkalender
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

Dinsdag 5 december

Sinterklaasviering

Woensdag 13 december

Margeochtend groepen 1-4

14 of 15 december

Sprookje te Tolbert voor de groepen 3-8

Donderdag 21 december

kerstmaaltijd

Vrijdag 22 december

Margedag 1-4, margemiddag 5-8

Margedag op 30 oktober voor 1-4
De leerlingen uit de groepen 1-4 hebben op maandag 30 oktober een margedag. Daarom komt het
luizenteam een weekje later controleren, op maandag 6 november is de controle voor alle
groepen.
Schoolontbijt
Op vrijdagmorgen 10 november is het schoolontbijt. Alle
leerlingen ontbijten op school. Het schoolontbijt is een
initiatief van de bakkers in Nederland. Om leerlingen
bewust te laten worden van goed ontbijten doen we hier
elk jaar aan mee. Het brood komt van bakker van Esch,
het beleg van de supermarkt. Voor de groepen 5-8, wel je
lunch meenemen!
MFC te Zevenhuizen?
Vanuit het dorp Zevenhuizen is een initiatiefgroep gestart met het peilen van belangstelling voor
een toekomstig Multi Functioneel Centrum. Aan de scholen en de schoolbesturen is gevraagd hoe
zij er in staan. Zowel Penta Primair als Westerwijs hebben positief gereageerd. Het rapport is
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vorige week aan de gemeente Leek gepresenteerd. De gemeente heeft 64.000 euro ter
beschikking gesteld voor nader onderzoek. Daarin worden vooralsnog de scholen niet
meegenomen. De schoolgebouwen staan nog voor 600.000 euro in de boeken en zijn daarmee niet
afgeschreven. Mocht er sprake zijn van fusie is de gemeente bereid
verder te spreken. De fusie van Het Veenpluis en De Delta speelt op dit
moment niet. Beide scholen hebben voldoende leerlingen om naast elkaar
te bestaan. Dat kan in de nabije toekomst zomaar veranderen. De
schoolbesturen zullen daarom bij de gemeente aandringen om toch te
worden meegenomen in het komende onderzoek. Meer informatie? Vraag
het meester Feike.
Meester Berny
Meester Berny wordt voor de derde keer vader. Zijn vrouw is begin
november uitgerekend. Als de baby is geboren komt er een paar dagen
vervanging in groep 7-8.
Scholing (uit het kamertje)
In deze rubriek vertel ik wat meer over schoolbeleid.
Het motto in het onderwijs is "een leven lang leren". Niet alleen voor kinderen maar ook voor
leerkrachten. Met de komst van het leerkrachten- en directeurenregister is scholing verplicht.
Niet bijscholen is een reden voor ontslag. Voor leerkrachten is er een budget van 500 euro
beschikbaar. Dat mag ook drie jaar worden opgespaard of er mag
voor het hele team wat voor worden ingekocht. Zelf ben ik vorig
jaar naar Nijenrode geweest voor de cursus "online marketing en
schoolprofilering". Dat is me erg goed bevallen, ik ga daarom in
november 4 dagen naar de cursus "ondernemen in het onderwijs",
weer in het kasteel te Nijenrode.
Nieuws van de kleuters


Welkom op school Penélope. We hopen dat je een fijne tijd
gaat krijgen op het Veenpluis!



De afgelopen dagen hebben wij op het schoolplein heerlijk
genoten van het lekkere herfstweer. We hebben met
kastanjes gespeeld, een Gruffalohut met vuilniszakken
gemaakt, met water en zand brood gebakken in de zandbak,
heksensoep gemaakt.
Twee mooie boeken hebben centraal gestaan. De Gruffalo van Donaldson en de Grote
gevaarlijke Grompel van Claire Freedman & Kate Hindley.



Na de herfstvakantie werken we nog even over de herfst en natuurlijk gaan we
lampionnen maken!
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Een aantal kinderen krijgen weer het letterbakje mee naar huis, daarin

mogen ze iets stoppen dat begint met de letter T.


Wij zijn nog op zoek naar een

klassenouder! Wie wil ons ondersteunen
met oproepjes doen?


De opgavelijst voor wie wil helpen met

timmeren hangt op het whiteboard in het halletje.
Allemaal een heel fijne herfstvakantie toegewenst!!!
Groep 3


Met lezen starten we na de herfstvakantie in kern 3.
Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat
over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern
leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en
gevoelens.



De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. Kinderen verwisselen de d soms met de b
en daarvoor hebben we een gebaar aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal
(rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart
gebaar aan.



De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep
met de letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee.
 Met rekenen gaat het over de bussommen waarbij de plus- en
minsymbolen worden gebruikt. De kinderen rekenen deze sommen
met behulp van blokjes of het kralenrek uit. Ook het splitsen van
getallen onder de 12 blijft een belangrijke oefening.
 Verder hebben we afgelopen weken gewerkt aan het thema van de
Kinderboekenweek. Er zijn verhaaltjes voorgelezen, we hebben
monsters geknutseld en getekend en we hebben een liedje geleerd
over spoken. Het thema wordt vrijdag afgesloten met de
voorleeswedstrijd op school.

Groep 4 en 5
 We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek.
We hebben verschillende werkjes gemaakt, maar ook hebben veel kinderen voorgelezen
voor de klas.
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Ilan (groep 4) en Mirthe (groep 5) mogen als winnaars van onze groep vrijdag voorlezen
in de hal! Heel erg leuk en ook een beetje spannend natuurlijk!



Woensdag kwam Tom 'proefdraaien' in groep 4. Na de vakantie
komt Tom echt bij ons in de klas. We wensen Tom heel veel plezier



op 'het Veenpluis'.
Groep 4
De kinderen zijn met rekenen bezig met sommetjes als 26+9 = …...
De kinderen moeten leren dat ze bij deze sommetjes eerst naar het
'ronde getal' springen (een tiental zoals 10, 20, 30 etc). Dit betekent dat ze er eerst 4
bij moeten doen. Ze zitten dan op 30. Dan moet er nog 5 bij want 9 splits je in 4 en 5.
Deze laatste stap vinden de kinderen nog erg moeilijk. De kinderen van groep 4 krijgen
een pakketje mee naar huis om dit extra te oefenen. Ook zit daar een werkblad bij met
de 'verliefde harten'. Zij maken samen altijd 10. De kinderen kunnen hier thuis ook mee
oefenen. Dit zal ze goed helpen om de sommetjes zoals hierboven beter te kunnen maken.
( op www.gynzykids.com zitten ook spelletjes die hier goed bij passen, ook oefenen met
'rekentuin, onlineklas, spelletjesplein etc kan goed !)



Groep 5:
In groep zijn we met rekenen oa bezig met klokken > digitaal en analoog. Ook is de tafel
van 9 de tafel die we nu oefenen en na dit blok moeten kennen.
De kinderen kunnen thuis vast iets vertellen over het HTE schema (Honderdtallen
Tientallen Eenheden). Getallen als '347' moeten de kinderen als
het ware 'uit elkaar' kunnen halen > 300 + 40 + 7 ( 3
honderdtallen, 4 tientallen en 7 eenheden). Hier oefenen we
regelmatig mee, oa dmv spelletjes (geld : briefjes van 100,
briefjes van 10 en muntjes van 1 )
( oefenen met rekenen kan ook met 'rekentuin, onlineklas,
spelletjesplein, gynzykids' etc)



Spelling > De kinderen zijn in groep 5 met spelling bezig met een paar lastige
spellingsregels. Oa: molen / mollen en panda. Ze halen de molen en
mollen regel nu vaak door elkaar. Ze kunnen de woordjes klappen (in
lettergrepen verdelen) en goed luisteren of ze een lange klank horen of
een korte klank > dus oo, aa, ee, uu (muren , je hoort 'muu-ren' maar
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schrijft mu-ren) of 'pakken' je hoort een 'a' = een korte klank dus krijg je twee
medeklinkers.
`

Bij panda hoor je een lange klank achteraan. Je schrijft dan maar 1 klinker (kiwi, paraplu,
stro etc). Behalve bij de 'ee' want dan schrijf je er twee (bv tree, idee, snee etc).
De kinderen hebben een blad mee over de MOLEN regel en de PANDA regel. Zou u met
uw kind hier naar willen kijken en willen helpen?



Geschiedenistoets / aardrijkskundetoets.
De eerste toetsen zijn gemaakt. Het is nog erg wennen. Fijn dat er thuis zo goed met de
kinderen is geoefend!
De komende periode gaan de kinderen verder met geschiedenis op de dinsdag en op
vrijdag met 'natuur en techniek'.

Iedereen een hele fijne herfstvakantie toegewenst!
Nieuws uit groep 6 en 7A
 Afgelopen maandag zijn we met de klas naar
het bos(je) in de Wilp geweest. We zijn in
verband met het mooie weer eerder vertrokken
en hebben heerlijk onze lunch in het bos
genuttigd. Daarna gingen de kinderen in
groepjes een route door het bos lopen en
tussentijds opdrachten uitvoeren. Mede door het prachtige weer hebben we een leuke èn
leerzame middag gehad in het bos. Ouders bedankt voor het vervoer! (Er staan een paar
foto's op Klasbord en de rest van de foto's staan op de site van de school.)


Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen in groepjes een spannend verhaal
geschreven/getekend/gepresenteerd en hebben ze vreemde, enge
dierennamen verzonnen. Verder hebben we voorgelezen uit het boek
van de Griezels van Roald Dahl. En natuurlijk hebben we de
voorleeskampioenschappen in de klas gehouden, met als winnaars
Danique en Fenna!



Na de herfstvakantie starten we met de spreekbeurten. Iedereen
succes met de voorbereidingen!
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Rekenen:
Groep 6 -> De kinderen leren in blok 3 getallen t/m 100
vermenigvuldigen met een tienvoud of honderdvoud; ze leren
werken met verhoudingstabellen en ze oefenen met het
aflezen en berekenen van analoge en digitale kloktijden.
Groep 7-> De kinderen leren in blok 3 kommagetallen vermenigvuldigen met en delen door
10,100 of 1000; ze kunnen gegeven lengtes op schaal omrekenen naar de werkelijke
lengte en andersom.



Spelling:
Groep 6 -> Werkwoorden met de ik-vorm op –d; woorden met 'ie' als 'i' (dirigent)
Groep 7 -> Hoofdlettergebruik; woorden met 'sj'als 'g' of 'ch' (bagage /
chocola)


Aardrijkskunde:

Komende vrijdag krijgen de kinderen de eerste toets van Aardrijkskunde. Dit
zal net als bij de eerste geschiedenistoets even wennen zijn.
Op vrijdag 3 november krijgen de kinderen hun eerste topografie-toets. Dus
iedereen kan nog even goed oefenen in de vakantie!
Allemaal een hele fijne herfstvakantie!!
Groep 7B en 8
 In de vakantie is de rekentuin.nl en taalzee.nl
gewoon geopend. Het kan zeker geen kwaad
om deze goed te blijven onderhouden. In de
tienminutengesprekken is dit ook aan bod
gekomen.


Na de vakantie staat de Engelse toets op het programma. De
samenvatting is al meegegeven. Maandag 6 november zal deze
plaatsvinden.



Groep 7 spellingscategoriën komend dictee: woorden op –heid en –teit. Meervoud s wordt
z en f wordt v. Woorden met een c of k schrijven. Persoonsvormen in de tegenwoordige
en verleden tijd.



Groep 8 spellingscategoriën komend dictee: woorden op d of t, p of b. Meervoud s wordt
z en f wordt v. Leenwoorden uit het Engels, ook de werkwoorden. Persoonsvormen en
voltooide werkwoorden. Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden ( glazen vaas, rubberen
handschoen)



Groep 7 rekencategoriën: vermenigvuldigen en delen met kommagetallen 10 x 12,5, 100 x
12,5, 12,5 : 1000 etc. Lengtes in schaal omrekenen naar de werkelijke lengte.



Groep 8 rekenencategoriën: kommagetallen plaatsen op
getallenlijn, opgaven met procenten uitrekenen.



Groep 7/8 heeft maandagochtend (8:30-9:15) 30 oktober een
les over de dode hoek inclusief praktijk met vrachtwagen.
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