Nieuwsbrief week 36
Donderdag 7 september 2017

Activiteitenkalender
Dinsdag 12 september

Juf Wemy start met HVO lessen in de
groepen 7 en 8.

Vrijdag 15 september

Het “groene boekje” gaat mee naar huis

Dinsdag 19 september

MR vergadering

Vrijdag 22 september

Korfbaltoernooi en korfbalochtend gr 1-2

Vrijdag 22 september

Nieuwsbrief uit

Maandag 25 september

Informatieavonden groepen 1 t/m 3

Dinsdag 26 september

Informatieavonden groepen 4 t/m 8

Maandag 3 oktober

OV vergadering

Woensdag 5 oktober

Kinderboekenweek

17 en 19 oktober

10 minutengesprekken

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

Ma 30 oktober

Margedag groepen 1-4

Start van het nieuwe schooljaar
Maandagmorgen zijn onze 5 groepen gestart. In alle
groepen is gesproken over de belevenissen van de
kinderen in de zomervakantie. We zijn vol goede moed
begonnen aan het schooljaar 2017-2018 en gaan er een
gezellig en leerzaam jaar van maken.

Luizencontrole
Op de eerste maandag is er alweer luizencontrole geweest. Er zijn geen nieuwe gevallen van
hoofdluis gevonden. In de vakantie zijn er wel meldingen van hoofdluis bij school gekomen.
Mocht u hoofdluis bij uw kind aantreffen zouden we daar graag een berichtje van ontvangen.
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Hulp gevraagd bij de luizencontrole
In de oudergroep die controleert op hoofdluis is hulp nodig. Een aantal
ouders die hielpen bij de controle heeft geen kinderen meer op school en
zijn daardoor gestopt. Wilt u ons helpen om 5x per jaar de kinderen te
controleren op hoofdluis laat het dan even weten bij Hilda Flonk of Feike
Paulides.
Gymlessen
Vrijdag 8 september starten de gymlessen. Wilt u die dag de kinderen hun gymspullen
meegeven? Ook graag gymschoenen voor de kinderen.
Meester Klaas Jan geeft weer les aan alle groepen. De groepen 1-2 gymmen op school, de
groepen 3-8 hebben les in De Til. Alle leerlingen beginnen en eindigen de dag op Het Veenpluis,
er zijn geen groepen die vanaf De Til naar huis gaan.
Dankwoord
Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende blijken van medeleven die ik ontvangen
heb tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn moeder Lyda de Boer Schuurman.
Ik ervaar dit als een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies.
Juf Marjan
Nieuw meubilair
In de vakantie zijn alle groepen voorzien van nieuw meubilair. Alle tafels hebben dezelfde
hoogte, alle stoelen verstelbare voetensteunen. Volgende week wordt er nog meubilair voor het
lesplein geleverd. De lokalen zien er weer prachtig uit met de nieuwe spullen!
Even voorstellen
Hallo, ik zal me even voorstellen mijn naam is Ramon de Wilde ik ben 21 jaar kom uit Roden en ik
ben de nieuwe stagiair in groep 3. Ik zit in mijn derde en laatste jaar van de opleiding
onderwijsassistent aan het Noorderpoort in Groningen. Mijn stage duurt tot aan de meivakantie
en ik ben elke donderdag en vrijdag aanwezig in groep 3. Ik kijk erg uit naar het komende
schooljaar.
Uit het kamertje: Speerpunten in het nieuwe schooljaar
Elk jaar zijn er punten waarin we onze school willen verbeteren. In het nieuwe schooljaar gaan
we als team bezig met de volgende zaken:
Het programma laat maar zien. Dit programma registreert de lessen handenarbeid tekenen en
cultuur. We houden bij wat we doen en kunnen zo zien of we alle leerdoelen behandelen. Ook
geeft het programma suggesties voor lessen. We doen dit in de groepen 1 tot en met 8.
Op zoek naar een methode voor sociaal-emotioneel leren. Dit jaar gaan we op zoek naar een
methode die bij onze school past. Volgend jaar gaan we er mee werken.
Gezonde school. We schrijven ons weer in voor EU fruit en stimuleren gezond gedrag.
Blink wereld. Voor aardrijkskunde, geschiedenis en techniek gaan we werken met een nieuwe
online methode, Blink wereld. Dit doen we in de groepen 5 tot en met 8.
Meer weten over onze speerpunten? in ons schooljaarplan staan al onze ambities!
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Nieuw gymrooster voor groep 3 t/m 8
Het gymrooster is ten opzichte van vorig schooljaar gewijzigd.
De lessen van maandag worden door de groepsleerkracht en stagiaire gegeven.
De lessen van vrijdag worden door de vakleerkracht gym, Klaas-Jan gegeven.
Dag
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagmiddag
Maandagmiddag

Tijd
10.15-11.00
11.00-11.45
12.45-13.30
13.45-14.30

Groep
6-7
3
7/8
4-5

Leerkracht
Rensina
Wineke
Berny
Claudia/Elmer/Berny

Vrijdagmorgen
Vrijdagmorgen
Vrijdagmorgen
Vrijdagmorgen

9.45-10.15
10.45-11.30
12.45-13.30
13.30-14.45

1-2
3-4
5-6
7-8

Klaas-Jan
Klaas-Jan
Klaas-Jan
Klaas-Jan

 Alle kinderen dienen in het bezit te zijn van schoenen en
/of gymsloffen en geschikte sportkleding. Dit is een regel
van onze school. Wilt U als ouders de gymkleren van uw
kinderen even controleren en zo nodig aanvullen?
 Bij goed weer kan er worden gesport op de sportvelden
van Sparta. De kinderen dienen dan schoenen te dragen die
geschikt zijn om buiten te sporten. U krijgt hierover van
ons van te voren bericht als we buiten gaan gymnastieken.


Om zo efficiënt mogelijk met onze lestijd om te gaan, vragen we de leerlingen vanaf
groep 6 op de fiets te komen op de dagen
dat we gymnastieken. Voor groep 5 geldt
dit alleen voor de vrijdag. Onze reistijden
zijn dan zo kort mogelijk.



Het is lastig maar onvermijdelijk dat deze
gymtijden kunnen afwijken. Dit heeft o.a.
te maken met de snelheid van het
aankleden van de kinderen. In ieder geval
doen wij onze uiterste best om deze
eindtijden te halen.
Nieuws van de bibliotheek:
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen van de school een boek van
de bibliotheek geleend op de schoolpas. We hopen dat er in de vakantie
veel gelezen is.....!
Graag willen we dat de boeken weer ingeleverd worden.
Alvast bedankt!
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Oproep versiercommissie!
De versiercommissie is op zoek naar nieuwe leden.
Wat doet de versiercommissie?
De versiercommissie zorgt ervoor dat tijdens de feestdagen en jaargetijden de school er
gezellig en leuk uitziet.
Hoe ziet een bijeenkomst van de versiercommissie eruit?
Als commissie komen we plm. 10x in het jaar op school samen. Meestal is dit op een
woensdagmorgen v.a. 08.30 uur. We gaan dan aan de slag met het maken van nieuwe versiering,
we versieren de school en doen de raamschilderingen. Tussentijds drinken we met elkaar een kop
koffie en/of thee.
Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar ouders (vaders zijn ook van harte welkom!), bij voorkeur uit de onderbouw,
die ons willen komen versterken en het leuk vinden op school creatief bezig te zijn.
Binnenkort beginnen we weer met versieren voor de herfst en de Kinderboekenweek. Dus lijkt
het je leuk om de versiercommissie aan te vullen, dan kun je je aanmelden bij: Gea Nikolaas. Dit
kan via de mail: klaasgea@wxs.nl of even bellen met telefoonnummer: 0594-632605.

Nieuws van de kleuters


Wij zijn weer gestart! Voor sommige kleuters was dit
maandagochtend best even spannend, maar na 5 minuten
samen spelen, waren we weer met z'n allen gewend!



In de kring hebben we eerst bekeken wat er allemaal
veranderd is in de klas.
Nieuwe stoelen, kasten, tafels, twee klaslokalen om in
te spelen, een winkeltje. Daarna konden ze niet wachten
om weer verder te spelen!



De komende weken gaan we bezig met groepsvorming en
werken we aan de hand van het boek "Hennie en de
toverwedstrijd".



Fijn dat iedereen er weer is. We hebben weer zin in het
nieuwe schooljaar!
Nieuws van groep 3
 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Veel kinderen vonden het best
een beetje spannend om te starten in groep 3. Daarom besteden we
veel aandacht aan kennis maken met elkaar en het wennen aan de
manier van werken in de klas.
 Het lezen sluit hierbij aan. Het thema is "jij en ik". De kinderen
hebben de "i" en "k" inmiddels geleerd. Volgende week gaan we
verder met de "m" en "s" en kunnen de kinderen al heel wat woorden
lezen: ik, mik, mis, kim, sim..



Met rekenen tellen we tot 12 en komen rekenbegrippen als meer en minder aan bod.
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Meester Ramon komt ons dit schooljaar ondersteunen op donderdag en vrijdag. Hij volgt
de opleiding voor klassen assistent.



De kinderen mogen een etui meenemen. Wilt u er op letten dat ze verder geen spulletjes
meenemen?



Op maandag en vrijdag is er gymnastiek. We lopen naar de gymzaal. Wilt u uw kind deze
dagen een tas/rugzak met gymkleding (broekje, shirt en gymschoenen) meegeven?

Nieuws van groep 4 en 5


We zijn weer begonnen!!



Wat hebben we een ontzettend gezellige groep! We hebben deze week al erg hard
gewerkt. Het is natuurlijk nog erg wennen. Dit geldt voor ons allemaal, dus ook voor de
meester en de juf!



We hebben een nieuwe leerling in groep 4: Rosalie Aalders. We wensen haar heel veel
plezier bij ons op school!

Groep 4:


We hebben allemaal ‘nieuwe’ vakken > bijvoorbeeld taal / spelling. Ook hebben we nu



andere boeken en schriftjes dan we gewend zijn.
Spelling: We zijn deze week begonnen met de volgende spellingregels: haas en kip (lange



klank en korte klank).
Taal: Het thema van het eerste blok is ‘om je heen’ > in de eerste weken werken we aan
‘familie’ en daarna gaat het over ‘dieren’.



Rekenen: Met rekenen is het onderwerp: ‘terug van vakantie’. We gaan bezig met:
getallen tm 100 ordenen, optellen en aftrekken tm 20, geldsommen, positiewaarde van
getallen, zij- en vooraanzichten.

Groep 5:


Ook voor groep 5 is er veel veranderd. We
hebben nu geschiedenis en aardrijkskunde!
Op dinsdagmiddag (12.30-13.30) en
vrijdagmiddag (13.30-14.30) doen we dit
samen met groep 6. Op dinsdag geeft juf
Rensina de les en op vrijdagmiddag juf
Marjan.
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Spelling: we zijn begonnen met een stukje
herhaling > regel: stripboek ( samengestelde
woorden ). De komende weken gaan we ook
bezig met molen (lange klank aan het eind
van een klankgroep) en panda (lange klank



aan het eind van een woord).
Taal: het thema van het eerste blok is ‘om
je heen’ > in de eerste weken werken we aan



‘wonen’ en daarna gaat het over ‘feest’.
Rekenen: In groep 5 werken we de komende
tijd aan: doortellen en terugtellen (sprongen
van 1, 10, 100), optellen en aftrekken tm
120, tafels van 3 en 6, spiegelbeelden.
>> Vanaf les 6 moeten we de tafel van 6

gaan oefenen!!


Creatief / tekenen:
We zijn bezig met het maken van een
kalender! Binnenkort is het eindresultaat te
bewonderen.

Nieuws van groep 6 en 7A


Een nieuw schooljaar gestart in een fris klaslokaal. Nieuwe tafels, stoelen en kasten; het
ziet er mooi uit. Iedereen uitgerust na een heerlijke zomervakantie; we gaan met frisse
moed het schooljaar in. We hebben als groep bedacht hoe we als klas dit jaar met elkaar
omgaan, zodat wij ons "als vissen in het water voelen." Om te zien wat we daarmee
bedoelen, zult u een kijkje moeten nemen in de klas.😉



De kinderen hebben deze week gewerkt aan een nieuwe verjaardagskalender.....we hopen
ze volgende week op te kunnen hangen.



We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het werk van de kinderen in
de klas, vandaar dat wij in de nieuwsbrief vermelden wat in de klas aangeboden wordt
aan rekenen en spelling voor de komende 2 weken:
- Rekenen groep 6: Cijferend optellen, handig
vermenigvuldigen, deelsommen zonder rest en de begrippen
halve, een derde, een kwart en een vierde.
- Spellingsregels groep 6: (herhalen van regels uit groep 5)
geit, pauw, dertig, heerlijk, molen/mollen en gebak.
- Rekenen groep 7: Handig optellen en aftrekken met 3

getallen en breuken aflezen.
- Spellingsregels groep 7: circus, auto's, eend, grijze
muizen en werkwoordspelling.
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Nieuws uit groep 7B en 8


We zijn weer gestart! De plekjes zijn ingedeeld naar ieders tevredenheid.
Iedereen heeft een nieuwe stoel en tafel, er zijn mooie kasten bijgekomen. Het ziet er
weer lekker fris uit in groep 7b/8!



Rekenen, spelling, taal, dictees, stelopdracht en de groepskalender. Alles is alweer aan
bod gekomen. Ook zijn we begonnen met de nieuwe geschiedenismethode, wel even
wennen hoor! Sommige kinderen (en meester) zitten namelijk nog wel een beetje in de
vakantiemodus...



Vanuit Instituut Renkema is er de mogelijkheid om een
typecursus te volgen. Tot nu toe hebben acht
kinderen hier interesse in
getoond. Meer informatiebrieven zijn op school.



Geen echt nieuws tot nu toe, het belooft een gezellig en
mooi schooljaar te worden, de sfeer in de groep is in ieder geval erg goed!
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Zevenhuizen, September 2017
Betreft: Schoolkorfbaltoernooi
Geachte heer/mevrouw,
Zoals ieder jaar organiseert korfbalvereniging Sparta ook dit jaar weer haar jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Dit maal op vrijdag 22 september. In de middag (14.15 uur tot ± 18.00
uur) zullen de kinderen uit groep 3 tot en met 8 in actie komen op het schoolkorfbaltoernooi. In
verschillende poules zullen deze kinderen gaan strijden om de beker.
Het doel van deze sportieve middag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om
te bewegen. Wij vinden het als korfbalvereniging belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen
om te sporten.
Hoe ziet deze middag er voor groep 3 tot en met 8 uit?
De groepen 3 en 4 worden ’s middags om 14.15 uur verwacht. De groepen 5 tot en met 8 worden
’s middags om 16.00 uur verwacht. Aan de hand van het aantal deelnemende teams worden de
poules gemaakt. In deze poules strijden de kinderen om de beker. De kinderen moeten zelf
(indien nodig ) voor een begeleider/coach zorgen. De wedstrijden zullen onder leiding staan
van een scheidsrechter van korfbalvereniging Sparta.
Op maandag 18 september geeft korfbalvereniging Sparta de kinderen ook gelegenheid om
mee te komen trainen en speluitleg te krijgen van de jeugdtrainers. Dit is voor alle groepen
van 18.30 – 19.30 uur op het veld aan de Molenweg 12 in Zevenhuizen.



Esther Alkema

06 – 11 467 477

Jeugd commissie KV Sparta

jeugdkvsparta@gmail.com

Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons ook altijd via mail of telefoon bereiken.
Met vriendelijke groet, namens de Jeugdcommissie van KV Sparta,
Esther Alkema
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Aanmeldingsformulier Schoolkorfbaltoernooi , 22 september 2017
Naam van de school

…………………………………………………………………………

Groep + namen van de kinderen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Het programma wordt digitaal naar de opgever verzonden en is vanaf 21/9 online te vinden
op de site en Facebook pagina van KV Sparta
Opgeven kan tot uiterlijk 18 september ( bij voorkeur digitaal)

Naam contactpersoon Esther Alkema
 contactpersoon

06-11467477

 contactpersoon

jeugdkvsparta@gmail.com
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Persbericht
Grootegast, 26 juni 2017
Hoe vier jij de zomer in het Westerkwartier? Zet het op de foto en win vette prijzen!

In 2019 gaan de vier gemeenten in het Westerkwartier samen. Vóór die tijd willen we met de
fotowedstrijd “Zomervertier in het Westerkwartier” jeugd het Westerkwartier laten ontdekken.
Waar bruist het en waar wordt plezier gemaakt? Iedereen tussen de 10 en 14 jaar mag meedoen,
ook als je niet in het Westerkwartier woont. Wel moet de foto gemaakt zijn in de gemeente
Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of in het Middag-Humsterland gebied.
Opdracht
Maak met een telefoon of een fotocamera een mooie foto van wat jij deze zomer in het
Westerkwartier doet. Of je nu gaat fietsen door de natuur, een hut in je achtertuin bouwt, gaat
picknicken of nog iets veel leukers doet, zet het op de foto. Je mag maximaal drie foto’s opsturen.
Dat kan door de foto(‘s) te mailen naar communicatie@westerkwartier.nl of te delen op Instagram
met de hashtag #VertierWesterkwartier.
Laat weten hoe je heet, hoe oud je bent, waar de foto gemaakt is en wat je op de foto aan het doen
bent. Doe dit wel vóór 16 september, want tot die datum kun je meedoen met de wedstrijd.
Prijzen
In september worden alle foto’s beoordeeld door een jury, onder leiding van burgemeester Henk
Kosmeijer van de gemeente Marum. De tien mooiste foto’s worden afgedrukt op canvas en gaan op
een reizende tentoonstelling langs de vier gemeenten. De jury kiest ook drie winnaars uit. Zij
ontvangen een speelgoed- of gamesbon van 50, 100 of 150 euro.
Meer informatie
Blijf op de hoogte en lees de voorwaarden op de herindelingswebsite.
________________________________________________________________________________
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HOU JE VAN MUZIEK?
WIL JE EEN INSTRUMENT BESPELEN?
KOM OP MUZIEKLES!
Meer Met Muziek
Deze cursus is voor kinderen vanaf groep 4. Ze gaan lekker muziek maken door te zingen, te dansen
en op instrumenten te spelen. Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun gevoel voor ritme,
melodie en samenspel. Ook maken ze kennis met verschillende instrumenten, die ze later misschien
zelf willen gaan bespelen.
Om zo goed mogelijk noten te leren lezen, krijgen de kinderen de keuze uit twee instrumenten: de
blokfluit en het klokkenspel.
Deze cursus vormt de basis voor het muziekonderwijs!
Voor meer informatie, neemt u gerust contact met mij op.

Locaties en tijden
De cursussen (schooljaar 2017 - 2018) worden gegeven op:

Maandag

16.00 uur

Locatie Grijpskerk (Kerkplein 6)

Dinsdag

16.00 uur

Locatie Zuidhorn (Cult. Centr. Zuidhorn)

Woensdag

13.30 uur

Locatie Zevenhuizen (CPO De Delta)

Woensdag

14.30 uur

Locatie Leek (Oldenborg)

Woensdag

15.45 uur

Locatie Marum (MFC 't Marheem)

Afhankelijk van de groepsgrootte is de lesduur 30 of 45 minuten.
Lesgeld en inschrijving
De kosten voor het gehele cursusjaar zijn €134, exclusief instrument en lesmateriaal. Voor
aanmelden, neemt u rechtstreeks contact met mij op.
Annemarieke Bos
Website: http://www.kunstbedrijven.nl/lessen/kindermuziek/meer-met-muziek
E-mailadres: annemariekebos@msn.com
Telefoonnummer: 0627227047
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