Nieuwsbrief week 28
Vrijdag 13 juli 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
Vrijdag 13 juli

Laatste Nieuwsbrief uit

Vrijdag 13 juli

Feestelijke ouderavond

Donderdag 19 juli

Laatste schooldag viering

Vrijdag 20 juli

Marge alle groepen - Zomervakantie!

Maandag 3 september

Eerste schooldag

Mededelingen:
Vrijdag 13 juli:
+/- 10:00 Generale repetitie voor de hele school. De kinderen lopen naar het verenigingsgebouw.
Groep 1 t/m 7 is gewoon weer om 12:00 terug op school.
Feestelijke ouderavond:
De zaal is geopend om 19:30 uur. De musical zal beginnen om ongeveer 20:00 uur. Hierna volgt
direct het afscheid van de kinderen uit groep 8.
Bedankt voor alle hulp:
Wij zijn weer ontzettend blij met alle hulp van onze
ouders in het afgelopen schooljaar. Zonder alle hulp
van jullie kant zouden er een hoop activiteiten voor de
leerlingen niet mogelijk zijn!
Daarom willen wij alle ouders uitnodigen die op wat
voor manier dan ook dit jaar weer iets hebben
betekend voor de school en onze leerlingen. Onder
het genot van een bakje koffie of thee met iets
lekkers sluiten we samen met jullie het schooljaar
gezellig af.
Wij hebben de koffie klaar op donderdag 19 juli om
08:30 uur. Wees welkom!
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Laatste schooldag hulp vervoer:
Voor de laatste schooldag zijn we in groep 3, 4 en 5 nog op zoek naar ouders (opa's / oma's ) die
willen rijden. Opgeven kan bij juf Fokje / juf Wineke op de deur en in groep 4/5 bij onze
klassenouder Marloes of bij juf Marjan.
Gevonden voorwerpen:
In de hal staat de bak met gevonden
voorwerpen. Daarin huist weer van alles wat
is achtergebleven in en rond de school.
Graag even kijken of er iets van uw
kind(eren) tussen zit.

Afscheid
En dan is het moment van afscheid nemen nu echt aangebroken.
Na 15 jaar met heel veel plezier op het Veenpluis te hebben gewerkt, ga ik de school verlaten.
Op o.b.s. De Springplank in Marum krijg ik de kans om mij verder te ontwikkelen als schoolleider.
Ook ga ik daar als IB-er aan de slag.
Ik laat het Veenpluis met pijn in mijn hart achter, maar heb ook heel veel zin in mijn nieuwe
uitdaging.
Het Veenpluis is een fantastische school met fijne kinderen, betrokken ouders en lieve, super
gemotiveerde collega’s. Dit is iets om te koesteren met elkaar. Ik wil daarom bij deze iedereen
heel hartelijk bedanken voor de fijne tijd die ik op Het Veenpluis heb mogen beleven.
Ik wens iedereen al het goede voor de toekomst.

Ik hoop dat iedereen op zijn eigen unieke manier verder groeit en bloeit.
Liefs Juf Claudia
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De hoogste tijd om te vertrekken 😉
In April 2001 liep ik richting de school om voor het eerst kennis te
maken met het team en de kinderen. Een meisje kwam mij buiten
tegemoet, stelde zich voor en zei: "ik ben Nicole en ik zit in groep
4 bij juf Hans. Ze heette inderdaad Nicole en ze nam me mee naar
binnen. Roelof Tijben was op dat moment de directeur en het voelde vanaf dag 1 als een warme
omhelzing. Ik heb vanaf die tijd mooie herinneringen opgebouwd. Positiviteit en goede sfeer
hoort na al die jaren nog steeds bij het Veenpluis.
Ik zal het zeker gaan missen:
De betrokken ouders die helpen de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken.
De spontaniteit van de verschillende kinderen. Ze als vierjarig hummeltje zien binnenkomen en
vervolgens moeten uitzwaaien in groep 8.
De lieve hardwerkende en inderdaad altijd gemotiveerde collega's.
En daarbij horen ook Wemke en Jannie!
Bedankt allemaal voor de fijne samenwerking en nog veel geluk voor de toekomst.
Juf Nicole
Nieuwe directeur Het Veenpluis
Na de zomervakantie start ik als directeur op Het Veenpluis. Ik stel me graag even aan u voor.
Mijn naam is Maria Luimstra en ik ben 53 jaar. Getrouwd met Wim en samen
hebben wij een zoon van 18 en een dochter van 20. Momenteel ben ik
werkzaam als schoolleider op OBS De 9 Wieken in Winsum. Na 34 jaren
werkzaam te zijn voor schoolbestuur Lauwers en Eems neem ik de stap
richting Stichting Quadraten. Hier wordt mij, in de functie als directeur de
mogelijkheid geboden om mijn visie op onderwijs meer uit te dragen.
Vanuit betrokkenheid en verbinding wil ik met het team, de ouders en de
leerlingen samenwerken. Het kind staat voor mij centraal in alles wat we op
school doen.
De afgelopen weken heb ik meerdere malen de school bezocht. Ik heb kennis gemaakt met het
team en ben inmiddels gestart met de overdracht. Ook maandagochtend 16 juli zal ik aanwezig
zijn om me verder onder te dompelen in Zevenhuizen. De eerste schooldag, maandag 3
september nodig ik u 's ochtends van 8.30 - 9.00 uit voor een kopje koffie of thee, zodat we in
een ontspannen sfeer kennis kunnen maken.
Graag tot dan.
Met vriendelijke groeten,
Maria Luimstra
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Even voorstellen:
Mijn naam is Marja de Vries en vanaf september ben ik Intern Begeleider op het Veenpluis. Ik
ben 37 jaar, getrouwd en heb een dochter van (bijna) 4, Fenna. In het nieuwe schooljaar zullen
wij allebei starten op een nieuwe school, spannend en leuk! Wij wonen in Roden, lekker op
fietsafstand van Zevenhuizen. In mijn vrije tijd lees ik graag. Samen met mijn dochter bak en
kook ik lekkere dingen en we zijn met z’n drieën veel in de natuur te vinden. In de vakanties gaan
we vaak op pad met onze camper, we vinden het fijn om nieuwe dingen te ontdekken.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt op verschillende scholen van (voormalig) stichting Westerwijs
als leerkracht in verschillende groepen en intern begeleider. De
laatste 4 jaar werkte ik op De Borgh in Zuidhorn als intern
begeleider. Sinds april ben ik op de Springplank in Marum. Het is
voor mij tijd voor iets nieuws en ik heb er veel zin in om te
starten op het Veenpluis. Mijn eerste kennismaking met het team
was warm en hartelijk. De meeste kinderen hebben mij al even
gezien op school toen ik een rondleiding kreeg van juf Claudia. Ik
verheug mij op een fijne samenwerking en om iedereen beter te
leren kennen!
Juf Marja

Voetbaltoernooi
Onder begeleiding van 2 zeer positieve
leiders en enkele enthousiaste ouders is
er een sportieve prestatie neergezet
door de dames en heren van groep 7/8.
Een welverdiende 2e plaats was het
resultaat.
Op de foto : Rubin, Ruben, Renzo, Daan,
Martijn, Nadia, Louise en Kevin.
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Nieuws van de kleuters
 Vorige week is de moeder van Charelle bij ons op bezoek
geweest. Zij is tandartsassistente en heeft aan zowel
groep 1/2a als groep 1/2b verteld hoe je je tanden en
kiezen het beste
kan poetsen. De
kinderen
mochten zelf ook
oefenen met 'de
giraffe'. Ze
vonden het heel
interessant! Een
tandenborstel,
pasta en een
poetsdiploma maakte het helemaal af.


Dinsdag 17 juli mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om op school samen
mee te spelen.



We willen de klassenouders; de moeder van Daan en de moeder van Ilse bedanken voor
de hulp dit schooljaar, heel fijn! Maar natuurlijk ook alle andere ouders, opa's, oma's en
Corry die ons hebben geholpen met timmeren, rijden en helpen met allerlei activiteiten.
Bedankt allemaal!



Woensdag 18 juli mogen de kinderen verkleed op school komen.

We wensen iedereen alvast een hele zonnige en fijne vakantie!

Nieuws van groep 3


We gaan beginnen met het opruimen van de klas. Wilt u uw kind volgende week maandag
vast een (plastic) tas voorzien van naam meegeven?



Ook willen we het speelgoed graag schoonmaken. Er staan bakken in de klas die thuis
schoon gemaakt kunnen worden. Het speelgoed kan bijvoorbeeld
heel goed in een sloop in de wasmachine. Wie wil er iets
meenemen?



Tevens zoeken we nog hulp om de overige spullen in de klas een
sopje te geven. We doen dit maandagavond vanaf 19.00 uur. Wie
wil ons komen helpen?



We willen onze klassenouders Thea en Ciska bedanken voor hun
inzet afgelopen schooljaar!



Dan zit het schooljaar er weer bijna op. Het jaar is voorbij gevlogen met een leuke
groep! We wensen wij iedereen vast een fijne zomervakantie!
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Nieuws van groep 4 en 5
En dan is het einde van het schooljaar alweer aangebroken. Wat is de tijd voorbij gevlogen!
We gaan er nog een gezellige laatste schoolweek van maken met elkaar! We wensen iedereen
alvast een hele fijne zomervakantie toe!
We gaan de klas met elkaar opruimen komende week. De kinderen zullen veel
spulletjes mee naar huis nemen. Wilt u uw kind een tas meegeven om alle spullen in
te kunnen stoppen? Dank!
In groep 4/5 hebben we ook bakken met speelgoed. We zetten de bakken klaar in
de hal van groep 4/5. Wie wil een speelgoedbak met speelgoed schoonmaken?
We hebben oa knex, lego, kapla (dat zijn houten blokjes, die kunnen prima met een
vochtige doek met een beetje zeep schoongemaakt worden en afgedroogd worden met
een handdoek)In groep 4/5 maken we de klas samen met de kinderen schoon ( even een
sopje over de tafels, in de kasten etc).


Bij deze willen we onze klassenouder Marloes Kalfsbeek hartelijk bedanken voor al haar
hulp! Heel fijn om de hulp van een ouder te hebben voor het regelen van uitstapjes ed.
Bedankt Marloes!

Het halfjaar is voorbij gevlogen. Ik heb met heel veel
plezier in groep 4/5 gestaan en vind het dan ook jammer
dat het voorbij is! Samen hebben we leuke dingen gedaan,
zoals het schoolreisje en de verschillende excursies.Ik wil
iedereen bedanken voor de enorm leuke en leerzame tijd en
wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!!
Juf Dana
Nieuws van groep 6 en 7A
 Geen rekendoelen of spellingsregels meer......tijd voor vakantie!☺


Komende dagen gaan we de klas opruimen. Het kan zijn dat uw kind met veel spullen en
papierwerk thuiskomt. Mocht u nog plastic zakken over hebben, zou u deze dan mee
willen geven?



Het tafelvoetbal toernooi is bijna afgelopen. De halve finales zijn in volle gang. Maandag
hebben we de 3e/4e finale en dinsdag de grote finale. Op klasbord kunt uw volgen wie de
winnaars zijn.......



De laatste gesprekken van dit schooljaar zijn afgerond. Volgend schooljaar gaan we met
frisse moed weer verder! We wensen iedereen een fijne
vakantie!



Wij willen onze klassenouders Gea en Nancy ontzettend
bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar! Bedankt!



Iedereen bedankt voor het gezellige schooljaar en een hele
fijne, zonnige vakantie!
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Nieuws van groep 7B en 8
 Vrijdagavond zal tijdens de feestelijke ouderavond
afscheid genomen worden van de kinderen uit groep 8.
Volgende week is er een aangepast rooster voor de
kinderen van groep 8. Dit rooster is eerder al gemaild,
maar voor de volledigheid hier nogmaals;


Maandag 16 juli, gewone schooldag



Dinsdag 17 juli, 's ochtends naar school. Juf Wemy
neemt afscheid. 's middags vrij.



Woensdag 18 juli, om 10:15 aanwezig voor afscheid Juf
Claudia en Nicole. Hierna volgt het snoep strooien. Na
deze twee activiteiten mogen ze naar huis.



Donderdag 19 juli: Laatste schooldag voor alle kinderen
van het Veenpluis



Juf Wemy neemt op dinsdagochtend afscheid van de kinderen. We gaan haar verassen.
De kinderen hebben zelf iets leuks bedacht. Er is donderdagmiddag een mail gestuurd
namens deze kinderen met de invulling van de dinsdagochtend.



Via deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor alle hulp die we gekregen hebben van
klassenouder Foktje Dijk en natuurlijk alle andere ouders die hebben meegeholpen.

Ik wil alle ouders van groep 7b en 8 ontzettend bedanken voor het leuke schooljaar, het is weer
voorbij gevlogen! Ik wens iedereen een fijne vakantie.
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