Nieuwsbrief week 18
Donderdag 4 mei 2017
Nieuw!! Bieb open op maandag en donderdag van 14.15 tot 15.00 uur.

Activiteitenkalender
Donderdag 4 mei
Vrijdag 5 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
25 en 26 mei
Maandag 5 juni
Donderdag 1 juni
Dinsdag 6 juni
7 t/m 9 juni
8 juni
Dinsdag 13 juni
Woensdag 14 juni
Donderdag 15 juni
Donderdag 15 juni
Donderdag 29 juni

Dodenherdenking
Margedag (alle kinderen vrij)
Nieuwsbrief
Sportdag
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Pinkstervakantie
Nieuwsbrief
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
Fotograaf
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Facebook.nl/veenpluis
Herhaalde oproep betaling schoolreizen en schoolkamp
Herhaalde oproep aan de ouders om de schoolreizen en het schoolkamp te
betalen op de schoolreisrekening van Het Veenpluis: NL31RABO 0159973740
In de maand juni zijn de schoolreizen en het schoolkamp. De volgende reisjes zijn geboekt:
Wilt u bij het overmaken van het bedrag de naam en de groep van uw kind(eren) niet vergeten te
vermelden? Alvast bedankt!
Groepen
Bestemming
Kosten per kind
Groep 1 – 2
Flippie’s Pretpaleis
€ 14,50
Groep 3 – 4
Duinenzathe Appelscha
€ 17,50
Groep 5 – 6
Survivalschoolreis Eernewoude
€ 25,00
Groep 7 – 8
Actief Schoolkamp Breeland Annen
€ 63,50

Meester Feike
Wij wensen meester Feike beterschap en hopen dat hij gauw weer in en
rond de school te vinden is!
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Gezamenlijke sportdag 2017

Gezamenlijke
sportdag
19 mei 2017

2eoproep!____________________________________________________
Zevenhuizen, 20 april 2017
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van Het Veenpluis en De Delta,
Op vrijdag 19 mei a.s. organiseren we namens de beide basisscholen in Zevenhuizen de tweejaarlijkse
gezamenlijke sportdag. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor sport en dat er samen plezier
beleefd wordt op de gezamenlijke sportdag. Om er een geslaagde dag van te maken, hebben we echter
veel hulp van ouders nodig.

Onze vraag is dan ook: wilt u ons helpen om de sportdag op
19 mei a.s. tot een succes te maken?
Ouders die ons komen helpen, vragen we te assisteren bij het klaarzetten van de sportonderdelen op 2
velden vanaf 07.45 uur, te begeleiden bij groepjes kinderen van de onderbouw, te staan bij een
sportactiviteit voor de bovenbouw en te helpen bij de catering. Na afloop van de sportdag om 12.00 uur
wordt er gezamenlijk opgeruimd.

Uw aanmelding om ons te helpen, kunt u z.s.m. (vóór 8 mei a.s.) sturen naar:
c.vanderwal@westerwijs.nl of naar: g.lublink@pentaprimair.nl
Ook zijn enthousiaste familieleden of bekenden natuurlijk welkom om ons te komen helpen. We hopen
op een sportieve en zonnige dag!
------Naast hulp van ouders zijn we ook nog op zoek naar een stuk landbouwplastic ter grootte van ca. 2.00
x 6.00 m voor een van de onderdelen. Wanneer u ons hieraan kunt helpen, horen we dit graag.
Een sportieve groet, namens de sportdagcommissie,
Klaas-Jan de Poel
Tineke Traa

(vakdocent OBS Het Veenpluis)
(vakdocent CPO De Delta)

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

2

Dodenherdenking 4 mei 2017
Zie draaiboek hieronder: Ouders, gelieve wel de kinderen zelf te begeleiden.
Hallo allemaal,
Ieder jaar op 4 mei herdenken wij in Nederland de oorlogsslachtoffers die gevallen zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
In Zevenhuizen herdenken wij in het bijzonder de 15 slachtoffers die bij ons in het dorp zijn
omgekomen. Wij doen dit bij het monument aan de Haspel, hijsen de vlaggen aan het Hoofddiep
en herdenken bij de begraafplaats.
Dit doen wij samen met de nabestaanden van de slachtoffers, de inwoners van Zevenhuizen en
met jullie.
Het is belangrijk dat de verhalen over de oorlogsslachtoffers niet verloren gaan. Wij vinden het
dan ook fijn dat jullie willen meewerken om dit in ere te houden.
* 19.00 uur
* 19.05 uur

* 19.10 uur
* 19.15 uur
* 19.20 uur
* 19.25 uur
* 19.30 uur

* 19.50 uur
* 20.00 uur

* 20.25 uur

Verzamelen in hal in het Verenigingsgebouw aan het Hoofddiep (ouders mogen
plaatsnemen in de zaal)
Instructie (door Gea Veldman) : - instructie microfoon voor kinderen die
gedichten voordragen op de begraafplaats
- instructie opstelling kaarsen aansteken in
het Verenigingsgebouw
- deelname aan de stille tocht
Gezamenlijk binnenlopen zaal Verenigingsgebouw
Voorwoord door Wobbe Britstra
Slachtoffers herdenken in het Verenigingsgebouw ( Gea Veldman noemt de
namen op van de slachtoffers en de kinderen steken daarbij een kaars aan)
Afsluitend gedicht door Gea Veldman
We lopen gezamenlijk naar buiten. De kinderen die het gedicht gaan
voordragen op de begraafplaats nemen plaats achter het 4 mei Comité
(vooraan)
De andere kinderen mogen plaatsnemen bij hun ouders
Onder het luiden van de klok van de Witte Kerk zullen wij, in stilte, naar de
begraafplaats lopen
Aangekomen op de begraafplaats zal Gea Veldman de kinderen die de
gedichten voordragen naar voren roepen. 1 gedicht voor de kranslegging
en 1 gedicht na de kranslegging. Jullie mogen na het voordragen van het
gedicht weer plaatsnemen naast het 4 mei Comité
We verlaten de begraafplaats gezamenlijk weer naar het Verenigingsgebouw
aan het Hoofddiep waar jullie met jullie ouders weer naar huis mogen gaan

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met
onderstaande leden van het 4 mei Comité
Graag tot dan!
Wobbe Britstra
Janiene Tel
Cobie Buist
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Nieuws van de kleuters
 De kinderen zijn in de klas druk bezig met het Moederdag cadeau. We kunnen daar
natuurlijk niet teveel over vertellen, maar de kinderen doen goed hun best! Naar
aanleiding van Moederdag werken we aan het thema familie. Voor de vakantie hebben
sommige kinderen prachtige portretten geschilderd van de koninklijke familie.
 a.s Dinsdag gaan we met beide groepen op bezoek bij de molen in Enumatil. Fijn dat we
genoeg vervoer hebben kunnen krijgen!




De letter voor de komende periode is de "

R" van Roos. De letterbakjes zijn weer met

een aantal kinderen mee naar huis gegaan. We merken dat de kinderen en ouders die al
een keer een letterbakje hebben meegekregen ontzettend goed hun best hebben gedaan
om het bakje te vullen. Super!
Woensdag 17 mei willen we graag een bezoek
brengen aan de boerderij van Yvonne Ballast.
We krijgen daar een mooi programma over
de boerderij en we gaan ten slotte met zijn
allen pannenkoeken eten. De kinderen hoeven
die dag geen eten en drinken mee naar school!
Via de klassenouders krijgen alle ouders nog
een mail voor het vervoer!

Nieuws van groep 3 en 4
 Aan het eind van het schooljaar willen we graag dat de kinderen de sommen onder de 10
(groep 3) en de sommen onder de 20 en de tafels van 2, 4, 5 en 10 (groep 4) vlot kunnen
maken. Nog niet alle kinderen lukt het om vlot te rekenen. Het zou hen helpen om thuis
vaak en kort te oefenen.
 Naast deze sommen oefenen we met het maken van sommen tot 20 (groep 3) en de
sommen tot 100 (groep 4). Deze sommen rekenen we in stapjes uit.
 Misschien mogen de kinderen thuis extra oefenen op de computer? Een aantal geschikte
sites om thuis te gebruiken zijn bijvoorbeeld:
http://oud.onlineklas.nl/index.asp onderdeel rekenen, tafels oefenen voor groep 4.
http://www.spelletjesplein.nl/ voor beide groepen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld plein 18,
19, 23 of 27 kiezen.
 Naast rekenen is er ook een site waarop kinderen spelling kunnen oefenen:
http://leestrainer.nl/Spelling/
Groep 3 leest nu in kern 10.
Groep 4 heeft bijna alle spellingcategorieën gehad, alleen de categorie bellen en tenen
bijvoorbeeld nog niet.
 Verder zijn we in de klas druk aan het knutselen
voor moederdag. Wat het is blijft nog even een
verrassing.
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Nieuws van groep 5 en 6
 Deze week zijn we in groep 5/6 gestart met het
maken van de Moederdagcadeaus. Om het nog even
geheim te houden is het de komende week voor
moeders even niet toegestaan om in de klas te
komen.
Fijn lang weekend allemaal!
Nieuws van groep 7 en 8
 Afgelopen week waren er weer veel activiteiten.
Maandag waren we naar een voorstelling. Woensdag kwam de fractievoorzitter van de
PvdA bij ons in de klas, donderdag waren we bezig met het erfgoedproject. De
kinderen hebben een werkboekje gekregen, deze gaat na het project mee naar huis.
Als klap op de vuurpijl op donderdagmiddag
ook nog de verjaardag van meester Jan!
Volgende week woensdag gaan we op de
fiets naar Leek voor het bezoek aan het
gemeentehuis en de brandweer.
15 mei krijgen we de schrijfster Corien
Oranje op bezoek. Er is een koffer op school
waar de kinderen een boek van kunnen lezen.
16 mei gaan we met groep 8 naar het
praktisch verkeersexamen in Leek.
 17 mei is de Rabobank battle in de klas.

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

5

Uitnodiging

Weidevogels voor de jeugd
bij IVN Grootegast e.o.
Deze activiteit van IVN is zowel binnen als buiten. April en mei zijn de maanden
van de weidevogels. Dan leggen ze hun eieren en komen de jonge kuikens uit.
Op zaterdag 13 mei gaan we aandacht besteden aan de weidevogels.
We geven binnen eerst informatie over de weidevogels en gaan daarna het veld
in. Uiteraard eerst op een flinke afstand en met een verrekijker proberen we de
weidevogels op te sporen en te bekijken. Neem dus, indien mogelijk, een
verrekijker mee. Misschien gaan we het veld nog wel in.
Er is ook een ringer aanwezig die de jonge pullen probeert te ringen.
Dat is heel belangrijk, want zo kunnen we weten waar de vogels in de zomer zoal
verblijven en waar ze in de winter naar toe gaan.
We starten om 14.00 uur in de ruimte van NDCE achter het gebouw van Penta
Primair, Hoofdstraat 44 in Grootegast.
Na uitleg door een PowerPoint gaan we naar buiten in de buurt van Doezum.
Het belooft een mooie middag te worden en daarom nodigen we je hartelijk uit
om mee te doen. Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Geef je op bij Herman Woltjer, hwoltjer@home.nl of
tel. 0594-613253. De activiteit duurt tot ongeveer vier uur.
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