Nieuwsbrief week 22
Donderdag 1 juni 2017

Activiteitenkalender

Facebook.nl/veenpluis

30 mei t/m 2 juni
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 t/m 9 juni
Donderdag 8 juni
Dinsdag 13 juni
Woensdag 14 juni
Woensdag 14 juni
Donderdag 15 juni
Donderdag 15 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

Avond-4-daagse
Pinkstervakantie
Margedag groep 1 t/m 4
Schoolkamp groep 7-8
Schoolreis groep 5-6
Schoolreizen gr 1-2 en 3-4
Margedag groep 1 t/m 8
Ouderavond WIBO groep 5/6 19.30 uur
Fotograaf
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Margedag groep 1 t/m 8
Rapporten mee
10-minuten gesprekken
Nieuwsbrief
Feestelijke ouderavond
Afscheid meester Jan
Laatste schooldag
Margedag groep 1 t/m 8
24-07-2017 t/m 01-09-2017

Schoolfotograaf
Op donderdag 15 juni komt de schoolfotograaf op Het Veenpluis.
Vanaf 8.15 uur kunt u foto’s laten maken met broertjes en zusjes
die (nog) niet op school zitten. Om de foto’s te bestellen en te
betalen krijgt u mettertijd een inlogcode om dit online te doen.
Bij het bestellen kunt u dan ook een
passende achtergrond kiezen, die kan
dus verschillen.
Wandel-4-daagse
Tijdens dit sportieve evenement hebben leerkrachten van de Delta
en Het Veenpluis alle deelnemers van de avond-4-daagse weer
getrakteerd. Het is elk jaar weer een gezellig gebeuren!
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Sportdag
We kunnen terugkijken op een geslaagde gezamenlijke sportdag. Het was weer een sportieve
aangelegenheid. Via deze weg willen we alle hulpouders nog een keer hartelijk bedanken.
Winnaars estafette groep 5/6:
Team rood: Mika, Ella, Tessel, Sharona, Siem, Melvin en Wietze
Winnaars estafette groep 7/8:
Team paars: Anna, Laura, Jardo, Casper, Bjorn, Dylan, Jinte, Elize en Louise
Winnaars van alle onderdelen 1 t/m 11:
Team geel: Myrthe, Alyssa, Huub, Leon, Ate, Deon, Neele, Sophie en Pien
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Voorkeuren voor de 10 minutengesprekken doorgeven.
Op donderdag 6 juli en dinsdag 11 juli zijn de volgende 10 minutengesprekken. Wilt u uw
voorkeur voor dag en tijdstip aan ons doorgeven voor donderdag 08 juni? Daarna gaan we indelen.
Bij geen bericht delen we u in tussen 15.30 en 21.00 uur, met een pauze van 18:00 tot 19:00 uur
Uw voorkeur mailen naar: g.jager@westerwijs.nl
Graag bij uw voorkeur de naam van uw kind en de groep
duidelijk vermelden in uw mail.
In de week voor de 10 minutengesprekken wordt de
indeling doorgegeven.
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Afgelopen maart hebben weer een aantal kinderen van Het Veenpluis meegedaan aan ‘s werelds
grootste reken- en wiskunde wedstrijd. De kinderen mochten individueel meedoen of in duo’s.
Afgelopen dinsdag is de uitslag bekend gemaakt. De rekenmachines Renzo, Afelien en Dennis
uit groep 5 zijn tot winnaars van Het Veenpluis uitgeroepen.
Gefeliciteerd!

Jullie hebben het fantastisch gedaan net als alle andere deelnemers aan de wedstrijd.
Iedereen die heeft deelgenomen aan de wedstrijd, heeft ter herinnering een diploma en een
kleine attentie ontvangen.

Nieuws van de kleuters
 Dinsdag 13 juni gaan we met de kleuters op
schoolreisje naar Flippi's in Bakkeveen. De opgave lijst
hangt vanaf dinsdag 6 juni in de hal. Verdere
informatie over de schooreis krijgt u binnenkort via
uw kind doormiddel van een uitnodiging.
 Op dit moment werken we in de klas over de
dierentuin. Sommige kinderen hebben knuffeldieren
meegenomen van huis. In de dierentuin wordt goed
voor de dieren gezorgd, maar ook de bezoekers
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kunnen genieten van vele mooie dieren en wat lekkers
kopen in het restaurant of het kraampje. Kom gerust
eens langs in de dierentuin!
We hebben een liedje geleerd over een olifant (zie
bijlage).
De letter van de week is de

"V" van vader.😉 Een

aantal kinderen krijgt een letterdoosje mee. Succes
met het zoeken van spulletjes met de letter "V".


Het cijfer van de week is de

11.

Nieuws van groep 3 en 4
 Vrijdag 9 juni willen we graag de voorstelling Alice in
Wonderland in Leek met de klas bezoeken. Hiervoor hebben we vervoer nodig. Wie zou
willen rijden? We willen graag om 8.45 vertrekken en de voorstelling duurt tot 10.30 uur.
We kregen de vraag of de kinderen een zonnebril mee willen nemen.
 Dinsdag 13 juni gaan we op schoolreis naar Appelscha. Wie wil ons halen en/of brengen
met de auto? (een inzittendenverzekering is verplicht.)
Als je wilt kun je ook blijven maar het hoeft niet, want er zijn
geen taken voor ouders.
We vertrekken om 9.00 uur en we willen graag om 14.30
uur weer opgehaald worden. We zijn dan rond 15.00 uur terug
op school.
Een brief met verdere informatie over het schoolreisje komt
nog.

Een intekenlijst voor beide activiteiten hangt op de deur in
de klas.

Nieuws van groep 5 en 6
 WIBO-Training: Sharona en Zusan hebben een stukje over de eerste
WIBO-trainingen geschreven.
Groep 5/6 krijgt WIBO training van meester Jan en meester Xander. Er
zijn verschillende meningen over wibo training. maar wij Zusan en Sharona
vonden de eerste twee lessen wel leuk. De lessen zijn op woensdag. We
moesten een spel verzinnen met de hele klas, dat lukte niet helemaal. Op
de volgende woensdag moesten we zelf groepjes maken en ook een spel
bedenken, dat ging wel goed.
Daarna gingen we een circuit uit voeren. De bedoeling was dat we alle spellen gingen doen
dat andere groepjes hebben gemaakt.
 We hebben samen met de klas doelen opgesteld en proberen die de komende weken met
de klas te bereiken.
 Gastles: Afgelopen dinsdag kwam juf Saskia bij ons in de klas ter voorbereiding op de
voorstelling Alice in Wonderland waar we vrijdag 9 juni naar toe gaan. Zij speelt zelf in
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de voorstelling en kwam ons alvast de liedjes en dansjes leren
zodat we tijdens de voorstelling mee kunnen zingen en swingen.
Oh ja, en we moeten een zonnebril mee nemen naar de
voorstelling. Niet vergeten!
Creatief: Voor de volgende creatieve les (start na Pinksteren)
hebben we hamers nodig. Wie heeft een hamer te leen? Graag voorzien van een naam mee
naar school.

Nieuws van groep 7 en 8
Volgende week is het schoolkamp!
 Het vervoer is weer prima geregeld door Margriet!
 We verzamelen ons op school om 10:00. De kinderen
mogen dus lekker uitslapen.
 Graag de rijdende ouders vijf minuten eerder
aanwezig. Kor neemt een aanhangwagen mee.
 We verblijven bij: Breeland Recreatie, De Bulten
4, 9468 TD Annen
 Zijn er nog bijzonderheden die wij als kampleiding
moeten weten, dan horen wij deze graag op tijd. Te
denken valt aan, heimwee, medicijnen, dromen,
slaapwandelen e.d.
Terugreis:
 We vertrekken bij Breeland om ongeveer 11:30 en
zullen rond 12:00-12:30 weer in Zevenhuizen zijn.
 Voor de ouders die terugrijden: graag rond 11:20 aanwezig op de grote parkeerplaats al
daar.
 We zullen dagelijks even een kleine update plaatsen op de mail.
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