Nieuwsbrief week 09
Donderdag 02 maart 2017
Nieuw!! Bieb open op maandag en donderdag van 14.15 tot 15.00 uur.

Activiteitenkalender
Dinsdag 7 maart
Dinsdag 13 maart
Donderdag 16 maart
Donderdag 16 maart
Woensdag 22 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 7 april
14 t/m 17 april
18 t/m 20 april

Vergadering MR
Vergadering OV
Kangaroerekenen
Nieuwsbrief uit
Margedag groepen 1 t/m 8
Nieuwsbrief uit
Zwerfvuilactie rond school gr. 1 t/m 8
Paasweekend
Cito Eindtoets groep 8

Fruitlevering week 10 (6 ma t/m 10 ma)
1. Radijs
2. Banaan
3. Appel

Facebook.nl/veenpluis
Meesters- en juffendag
We hebben als meesters en juffen weer een hele gezellige verjaardag
gevierd. Het was weer een geslaagde dag. De kinderen hebben zich ook prima
vermaakt. Wij als team willen jullie allemaal bedanken voor de gezelligheid, de
hulp en voor de cadeautjes. De bijdrage die is gedaan was € 93,90! Daar gaan
we een goeie bestemming voor zoeken die ten goede komt van de kinderen van
het Veenpluis.
Verslag toeteren
Wij gingen toeteren met groep 5 , we kregen les van Durk. Durk is erg
grappig want, Durk noemde de bariton een scheten later. Tijdens het
optreden waren er veel mensen. Het was erg spannend. Het ging heel goed.
Als je gaat blazen krijg je een rood gezicht. Sommige kinderen kregen er
geen geluid uit. Concordia was er ook hun vonden het ook erg mooi.
Concordia deed het ook heel goed. En aan het einde van het optreden
mochten wij ook op de trommels slaan.
Renzo en Janneke
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Margedag
Op woensdag 22 maart is er een margedag voor al onze leerlingen.
De leerkrachten van alle Westerwijsscholen gaan die dag naar
Nieuw Allardsoog waar zij workshops gaan volgen over o.a.;
filosoferen als burgerschapsvorming, online media, debatteren,
mediaopvoeding, verhalen uit wereldgodsdiensten. De hele dag staat
in het teken van openbaar onderwijs. Er komen ongeveer 200
leerkrachten, directeuren en medewerkers van Westerwijs.

Inventarisatie nieuwe leerlingen (2e oproep)
Voorgaande jaren was het gebruikelijk dat de gemeente of BLOK een inventarisatieformulier
stuurde naar ouders van de kinderen die in het komende schooljaar 4 jaar worden.
Helaas wordt dit niet meer gedaan en wordt u als ouder niet meer herinnert aan het feit dat u
uw kind op tijd op een school naar keuze moet aanmelden.
Helaas ook voor ons, dat wij nu geen overzicht hebben welke kinderen eventueel op het Veenpluis
aangemeld gaan worden. Wij kunnen daardoor ook niet op de gebruikelijke manier de benodigde
formulieren voor het aanmelden sturen.
Langs deze weg willen wij van u vragen om het mondeling, dan wel per mail aan ons door te geven
of u uw kind wilt aanmelden op het Veenpluis. Voor ouders die al kinderen op het Veenpluis
hebben, ligt een formulier klaar die u in kunt vullen en inleveren op school.
Het is voor ons fijn om te weten en goed voorbereid te zijn op het aantal nieuwe leerlingen. Maar
zeker net zo belangrijk is het voor u als ouder te weten dat uw
kind aangemeld is op de school naar keuze. Kent u ouders die ook
hun kind op het Veenpluis willen gaan aanmelden? Wilt u deze
ouders ook op de hoogte brengen van dit formulier?
Bij voorbaat onze dank.

MR
Als nieuw MR-lid zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Roxane Liewes ik ben de moeder
van Jayden en Liam (groep 2) en Zyra die volgend jaar ook zal starten op Het Veenpluis. Mijn
interesse voor een plekje bij de MR was er al sinds Jayden en Liam naar school gingen en nu
kwam er een plekje vrij. Ik heb op de kinderopvang gewerkt als pedagoog/beleidsmedewerker
waar ik mij bezig hield met kwaliteit en scholing vooral op pedagogisch vlak, dit heb ik altijd met
veel plezier gedaan. O.a. met deze ervaring hoop ik een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Het Veenpluis.
Inmiddels heb ik een vrijgevestigde praktijk als o.a.
lactatiekundige en werk ik vooral met zwangere vrouwen en
pasgeboren kindjes. Mochten jullie graag meer willen weten
over mij, spreek mij dan gerust aan.
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De Grote rekendag
Woendag 29 maart 2017
Dit schooljaar doet het Veenpluis voor de vierde keer mee aan de Grote rekendag.
Thema: Meten, bewegen en construeren.

Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!.
De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;
– maquettes en plattegronden;
– meten via vergelijken;
– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren;
Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Binnenkort volgt via de groepsleerkrachten een oproep voor hulpouders. Dus als u denkt
leuk, noteer deze datum dan alvast in uw agenda!

Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan ‘s werelds grootste reken- en wiskunde wedstrijd.
Donderdag 16 maart 2017 wordt de W4kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd weer gehouden
in ruim 50 landen. Doel: Kinderen laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. De
kinderen die meedoen hebben zich inmiddels opgegeven. (alleen of in een duo)
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Nieuws van de kleuters
 Welkom Thirza, we wensen je veel plezier toe op het Veenpluis.
 We zijn nu bijna drie weken bezig met het
thema ons huis/ bouwen, er wordt gemetseld,
gebouwd, getekend en er worden
waterleidingen aangelegd in de waterbak. In
groep 1/2a heeft de vader van Fenna ons van
het begin tot het eind laten zien hoe een huis
gebouwd wordt. Dit was erg leerzaam.
 We blijven nog even werken over dit thema en zijn deze week begonnen met het
voorlezen van Pluk van de Petteflet. Er zijn al veel spulletjes binnengekomen, daar zijn
we erg blij mee! We hebben nog niet alle huisnummers, het zou leuk zijn om er nog wat bij
te krijgen ( We kunnen ze ook gebruiken bij de grote rekendag op woensdag 29 maart!).

W van woning. Het nieuwe cijfer wordt de 8.



De nieuwe letter van de week wordt de



Deze week beginnen we met timmeren, er hangt een timmerlijst op het whiteboard in het
halletje.
Donderdag 16 maart gaan we naar een
theatervoorstelling en hebben hiervoor vervoer en
begeleiding nodig, u heeft hierover al een mail
ontvangen van de klassenouders, opgavelijst hangt in het
halletje.



Nieuws van groep 3 en 4
 In groep 3 lezen we de komende periode over toneel- en muziekvoorstellingen. We lezen
nu woorden met twee medeklinkers vooraan en twee
medeklinkers achteraan, zoals krans. Ook leren we
verkleinwoorden lezen.
 Bij dit thema leren we nieuwe woorden en liedjes,
bijvoorbeeld het liedje: “Ik ben met mijn tante naar de opera
geweest”. Dit is op de melodie van: “Ik ben met Catootje naar
de botermarkt gegaan”, misschien kent u het nog.
 Met rekenen hebben we het over splitsen van getallen onder de 20. De splitsingen van 10
is bijzonder, deze leren we vlot te benoemen.
 Groep 4 heeft een tafelboekje van 5 gekregen en als deze uit is krijgen ze het
tafelboekje van 10. Komende weken leren we deze tafels vlot
opzeggen, ook door elkaar. Dit kunnen ze thuis ook oefenen.
 Met spelling hebben we het over de categorieën “zwarte mieren”
en “gebak”: we horen een “u”, maar we schrijven een “e”.
 Met taal gaat het volgende week over “contact”: over kaartjes of
pakketjes verzenden en ontvangen.
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Nieuws van groep 5 en 6
 Spreekbeurten: De komende week beginnen de spreekbeurten
voor de kinderen. Elke dinsdag en vrijdag is er een
spreekbeurt. De spreekbeurten hebben we gepland om 12.30
uur (na de middagpauze).
 Spelling: We beginnen volgende week aan een nieuw blok. Van
de categorieën die aan bod komen is een kopietje gemaakt en
verstuurd via de mail.
 Toeteren groep 5: Aan het begin van deze nieuwsbrief een
verslag van Renzo en Janneke.
Nieuws van groep 7 en 8







 We zijn gestart met het werken met iPads in de klas. Deze
worden vooral ingezet voor de methode taal- en spelling op
maat. De eerste toets is ook gemaakt, dit ging heel goed. Op
deze manier weten de kinderen ook gelijk wat hun score is.
We gaan dit bij de dictees ook inzetten. Voor rekenen
hebben we een proefperiode voor methodesoftware tot het
einde van het jaar aangeboden gekregen van de uitgever. Dit
zal ook zo snel mogelijk ingezet gaan worden. Deze iPads horen in groep 4, maar als zij
deze niet gebruiken kunnen ze uiteraard ook in andere groepen ingezet worden. Het is
een middel waar de kinderen en ik graag gebruik van maken.
De spreekbeurten komen er aan! Over twee weken starten we hiermee. Er hoort ook een
digitale presentatie bij, hier krijgen de kinderen ook een cijfer voor. Dit kan
bijvoorbeeld op PowerPoint of Prezi De kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn. In
de klas komt een lijst te hangen met de volgorde. In overleg kunnen we altijd wel wat
schuiven met data als dat nodig is.
Ook gaan we snel starten met de vlogs, hier is al
eerder over gesproken de nieuwsbrief. Dit gaat
op de iPads die we nu in de klas hebben. De
kinderen zullen in twee- of drietallen een eigen
filmpje maken. Dit filmpje gaan ze
bewerken met het programma i-movie. Ze
presenteren dit filmpje daarna voor de klas. Het
gaat niet om het eindresultaat, maar vooral om
het plezier en het proces van het maken van de
vlog.
Volgende week dinsdag is de toets aardrijkskunde en topografie voor beide groepen. Er
waren een aantal kinderen die in de vakantie al een leeg formulier mee hadden
genomen. Dit was iets te vroeg. Succes met leren!
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