Nieuwsbrief week 13
Donderdag 29 maart 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
12 – 29 maart

Kunstweken op Het Veenpluis

Dinsdag 20 maart

OV-vergadering

Vrijdag 30 maart

Paasweekend

Dinsdag 3 april

Margedag voor alle kinderen

Maandag 16 april

Theoretisch verkeersexamen

Dinsdag 17 april

Eindtoets Cito

Woensdag 18 april

Eindtoets Cito

Donderdag 19 april

Eindtoets Cito

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

Maandag 23 april

Praktisch verkeersexamen

Schoolfruit in week 14 en 15:
Woe : Kiwi
Vr

: Appel

Ma : Sinaasappel
Margedag
Dinsdag 3 april is er een margedag voor alle groepen.

Kunstweken op het Veenpluis
Wat een prachtige kunstweken op het Veenpluis! De kinderen hebben zich ontpopt tot ware
kunstenaars. De bijzondere openstelling van het Veenpluis museum was een daverend succes. De
opkomst was fantastisch en alle kinderen hebben vol trots hun kunstwerken aan iedereen laten
zien. Voor de kinderen en voor het team van het Veenpluis een mooie waardering voor het vele
werk wat verzet is in een korte periode!

Centrale eindtoets april 2018
Op 17, 18 en 19 april 2018 maken alle leerlingen uit groep 8 bij ons op
school tegelijkertijd de Centrale eindtoets.
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Eindtoets na schooladvies
Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Leerkrachten
hebben nu eenmaal het meest complete beeld van een leerling en kunnen ook aspecten als
werkhouding en motivatie meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Nou, omdat het advies van
de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Leerkrachten nemen de
gegevens mee in het onderwijskundig rapport van een leerling voor de middelbare school. Maar
ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet
en vergelijkt met heel veel andere leerlingen in Nederland. Het schooladvies kan na de
eindtoets alleen naar boven worden bijgesteld en niet naar beneden.

Oproep voor De Grote Rekendag
Dit schooljaar doen we, op woensdag 25 april, weer mee met De
Grote Rekendag. Voor de opening van deze dag hebben we ongeveer
20 grote dozen nodig. Mocht u thuis één of meer grote dozen
hebben, die wij hiervoor mogen gebruiken, dan mag u deze inleveren
bij een van de leerkrachten. Alvast bedankt!
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doet het Veenpluis samen met de Delta mee aan de
koningsspelen. Om dit goed te kunnen begeleiden, zijn we op zoek naar
ouders die het leuk vinden om te helpen. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Paasvakantie en meivakantie
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksterweekend

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019
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GMR Quadraten

Beste ouder(s)/verzorgers,
Op 27 maart 2018 is de verkiezing gehouden voor de nieuw te vormen GMR van Quadraten.
De volgende kandidaten zijn verkozen:
Uit de kiesgroep Oudergeleding Christelijke scholen:
Jacqueline Slopsema en André Ruijtenberg
Uit de kiesgroep Oudergeleding Openbare scholen:
Tjitske Bosman en Lonneke Bosch
Uit de kiesgroep Personeelsgeleding Openbare scholen:
Sylvia Arouri-Tel en Miranda Bouma
Alle kandidaten zijn hierover geïnformeerd.
De nieuwe GMR van Quadraten bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding:
Jacqueline Slopsema
André Ruijtenberg
Tjitske Bosman
Lonneke Bosch
Bauke de Vries
Ben Greijdanus
(+vacature samenwerkingsschool)
Personeelsgeleding:
Ans Jansma
Tineke Reitsma
Erika van der Veen
Esther Star
Ina Simonse
Sylvia Arouri-Tel
Miranda Bouma
Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie,
Corina Segers en Ina Simonse
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Nieuws van de kleuters
De kinderen hebben heel goed hun best gedaan om mooie werkjes te maken in de kunstweken.
Beide groepen zijn bezig geweest met vormen en kleuren op de manier zoals Kandinsky zijn
werken heeft gemaakt.
Volgende week gaan we met het Thema lente aan de slag.
We wensen iedereen een fijn Paasweekend!
Nieuws uit groep 3
De kinderen hebben afgelopen weken erg mooie kunstwerkjes gemaakt
in de stijl van Keith Haring. U heeft het kunnen bekijken op de
tentoonstelling.
Lezen: De kinderen leren deze week woorden die eindigen op -eer, -oor en -eur. De moeilijkheid
hierbij is dat “beer” wel klinkt als ‘bir”. De “oo” en “eu” veranderen ook van klank. Verder hebben
we de verkleinwoorden aangeboden.
Rekenen: De kinderen oefenen met het optellen van 3 getallen aan de hand van spelletjes. Ze
tellen 3 scores bij elkaar op bij bijvoorbeeld darten of sjoelen.
Op woensdag 11 april zijn we uitgenodigd op de boerderij van de familie Ballast. Meer
informatie hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen.
Nieuws uit groep 4/5
Kunstweken
Wat hebben we een geslaagd project gehad. De kinderen hebben hele mooie kunstwerken
gemaakt. Woensdagavond was het heel erg druk tijdens de kijkavond. De 'online' werkstukken
zijn nog t/m 16 april te bewonderen.
Rekenen groep 4: De tafel van 3 of 4 wordt volgende week overhoord! We hopen weer stickers
op de tafeldipoma's te kunnen plakken! Zet hem op met oefenen!
Het komende blok gaan we werken aan de volgende punten: een getal vinden die het dichtst bij
een ander getal ligt, de tafel van 4, 'maten' aangeven (cm, m, km, graden, liter ), tijdsduur
berekenen ( 15, 20, 30 en 60 minuten), digitale klokken (hele en halve uren aflezen),
Spelling groep 4: We gaan werken aan de volgende categorieën: specht,
zwarte mieren, gebak, meeuw, pauw, molen
Rekenen groep 5: Het komende blok gaan de kinderen werken aan de
volgende punten: deelsommen met een rest, samen 1000 ( 340 ….. wat
moet er nog bij om op 1000 te komen ), temperatuur aflezen,
maataanduidingen aflezen (cm, liters en milliliters, kg en g), keersommen zoals 2 x 80 = …... ,
getallen handig optellen, sommen als 8 x 67 = ….. ,
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Spelling groep 5: We gaan werken met de volgende categorieën: knabbelen, heerlijk, dertig,
molen, mollen, grijze muizen.
Scoor een boek
Donderdag 12 april gaan we naar Oldekerk om te sporten vanwege het leesproject: Scoor een
boek. Die middag gaan we lekker bewegen. De kinderen moeten hiervoor
hun gymkleding meenemen. Bekijk even goed wat voor weer het is die dag
om te bepalen of lange mouwen en een lange trainingsbroek handig is.
Omkleden doen we op school, omdat daar bij de sportvelden geen ruimte
voor is.
Vandaag krijgen jullie een mailtje van Marloes over het vervoer naar
Oldekerk!
Nieuws uit groep 6/7A


De kunstweken zijn al weer voorbij. Er zijn hele mooie kunstwerken ontstaan. Alle
kunstwerken zijn woensdagavond te bewonderen geweest in de klas.



Deze week zijn we, onder het genot van een drankje en een hapje� , begonnen met de
kindgesprekken met de kinderen van groep 7. Na deze week zullen ook de gesprekken van
groep 6 worden ingepland.

Rekenen voor de komende periode:


Groep 6: Vermenigvuldigen met sommen als 6 x 56 en 23 x 73, rekenen met breuken en
aangeven uit hoeveel objecten een deel bestaat, breuken aanvullen tot 1 en vouwen.



Groep 7: Schattend rekenen, breuken gelijknamig maken en bij elkaar optellen of
aftrekken.

Spelling voor de komende periode:



Groep 6: Persoonsvorm schrijven in verleden tijd, woorden die eindigen op –tie,
Groep 7: Leenwoorden uit het Engels, Voltooid deelwoorden schrijven,

Alvast voor in de agenda:


donderdag 19 april krijgen de kinderen de volgende topografietoets. De papieren voor
deze toets krijgen ze deze week mee naar huis.



Woensdag 4 april hebben we met de klas een les over weidevogels. Waar we precies
heen gaan, is nog afhankelijk van het weer en van het aantal te vinden nestjes. De
kinderen moeten deze dag een plastic zak en een paar laarzen meenemen. De plastic zak
is handig om de vieze laarzen in te doen na de les. Wel gewoon schoenen aan naar school
dus!



Donderdag 12 april gaan we naar Oldekerk om te
sporten vanwege het leesproject: Scoor een boek.
Die middag gaan we lekker bewegen. De kinderen
moeten hiervoor hun gymkleding meenemen. Bekijk
even goed wat voor weer het is die dag om te bepalen
of lange mouwen en een lange trainingsbroek handig
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is. Omkleden doen we op school, omdat daar bij de sportvelden geen ruimte voor is.

Nieuws uit groep 7B/8
Agenda:










Woensdag 4 april: Rabobank in de klas, Bankbattle.
Donderdag 5 april: Theorie-examen Verkeer groep 8
Dinsdag 10 april: weidevogels, nadere informatie volgt. Locatie is nog niet bekend.
17,18 en 19 april: Eindtoets groep 8. Voor groep 7 is er in de ochtend een invaller, zij
krijgen les in de bibliotheek.
Met groep 8 oefenen we momenteel met de boekjes van de eindtoets Cito van vorig
jaar.
Groep 7: Schattend rekenen, breuken gelijknamig maken en bij elkaar optellen of
aftrekken.
Spelling voor de komende periode:
Groep 7: Leenwoorden uit het Engels, Voltooid deelwoorden schrijven .

Een dip recept van de "fruitouders"
1 liter volle yoghurt mild
2x 200 gram hüttenkäse of cottage cheese
Mengen of met staafmixer opkloppen
Verse basilicum, bieslook, peterselie
Goede mayo of fritessaus ongeveer 200/250 ml
Zout plus peper
Doorroeren
Lekker met paprika, wortel, selderij.
Geniet ervan!
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