Nieuwsbrief week 40
Vrijdag 30 september 2016
Bieb open op maandag van 14.15 tot 15.00 uur.
Activiteitenkalender

Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Donderdagavond 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Vrijdagavond 14 oktober
17-21 oktober
Dinsdag 1 november
Maandag 7 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november
22 en 24 november
Maandag 5 december

Vergadering OV
Start Kinderboekenweek
Informatieavond groep 3-4
Kijkavond Project Voor altijd jong
Voorleeskampioenschappen
Toneelvoorstelling “Niet Pluis” over de
Kinderboekenweek/projectweek
Herfstvakantie
MR vergadering
OV Vergadering
Schoolontbijt
Zakelijke ouderavond
10 minutengesprekken
Sinterklaas op Het Veenpluis

Nieuws van de Kinderboekenweek commissie..
Aanstaande maandag beginnen wij op school met het project "Voor altijd jong." Dit naar
aanleiding van de Kinderboekenweek. Wij doen daarom een
oproep aan alle opa's en oma's van de leerlingen van het
Veenpluis! Donderdag 13 oktober van 12.30 tot 14.15
organiseren wij een (oud Hollands) spelletjes middag voor de
kinderen. We zouden het leuk vinden als er opa's/oma's zijn
die een spelletje willen begeleiden of een groepje kinderen.
Zijn er opa's/oma's die een leuk spel kennen van vroeger, dan
horen wij dat graag. Alle suggesties zijn welkom. De
opa's/oma's kunnen zich opgeven bij de leerkracht via hun
eigen kleinkind(eren).
Afsluiting project “Voor altijd jong”
We sluiten ons project “Voor altijd jong” af met een kijkavond
op donderdag 13 oktober.
Tijd: 18:30 – 19:30 uur
Iedereen is dan welkom om een kijkje in de school te nemen.
Toneelvereniging “niet Pluis”.
Op vrijdag 14 oktober is de afsluiting voor de leerlingen met het toneelstuk van toneelvereniging
“niet Pluis”. Zij sluiten met hun toneelstuk aan bij het thema van de Kinderboekenweek. ’s Avonds
is in De Appelhof een voorstelling voor ouders en andere belangstellenden. Zie ook de flyer
achter aan de nieuwsbrief.
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

1

Paula
Zaterdagavond kregen we het bericht te horen dat Paula Dreijer is overleden. Voor ons als team
toch nog een schok. Op zondag hebben we in overleg met Gerard en Lynn bepaald hoe we er als
school aandacht aan zouden besteden. Lynn wilde graag een rouwhoekje in de school. Die hebben
we met spulletjes van Paula ingericht. Op zondag waren 6 leerkrachten op school om ouders te
bellen, te mailen, een advertentie te maken en om lessen over rouwverwerking voor te bereiden.
Dit allemaal om op maandag goed voorbereid te zijn en met de leerlingen te spreken over het
gebeurde. In alle groepen is hier maandag over gesproken. In groep 5-6 kwamen veel
herinneringen over de sterfgevallen van de afgelopen jaren op onze school voorbij. Veel
leerlingen kunnen zich hiervan nog delen herinneren. Veel leerlingen hebben iets gemaakt voor op
de rouwtafel. Bij het afscheid van Paula in Opeinde waren ook veel leerlingen uit de groep van
Lynn. Van school heeft Lynn in Opende nog een boekje gekregen om herinneringen aan haar
moeder in te bewaren. De komende weken blijven we extra alert en zullen we met leerlingen in
gesprek blijven wanneer dat nodig is. We wensen Gerard, Lynn en de familie veel sterkte toe in
de komende weken.
Bibliotheek
Het is weer mogelijk om elke weekboeken voor thuis te lenen. Op maandag vanaf 14.15 uur is de
bibliotheek open. Antsje van Belzen is dan aanwezig om te helpen bij het uitlenen. De tijden voor
het lenen zijn veranderd door onze andere schooltijden.
We zoeken nog steeds hulp voor in de bibliotheek. Wie zou
Antsje af en toe op maandag kunnen helpen?
Reacties graag naar meester Feike

Wecycle-actie
De doos staat er nog steeds en is nog lang niet vol! Dus
heeft u nog apparaten die er in kunnen/mogen??
Jumbo spaaractie
We hebben al bijna 2000 punten gespaard voor de jumboactie. Van het bedrag dat in Leek wordt
uitgedeeld zitten we steeds rond de 8 procent van alle punten. Dat zou
ongeveer 1000 euro kunnen opleveren voor onze school. Ina, Hilda en
Jacqueline voeren steeds alle bonnetjes in die in de supermarkten worden
ingeleverd. De actie loopt nog 1 week. Spaart u nog een week met ons mee
voor een speeltoestel op het schoolplein?

Uit het kamertje; de tafeltjesmiddag
Begin november is weer de tafeltjesmiddag, een woensdagmiddag waarop onze leerkracht van
groep 8 naar De Borgen in Leek gaat. Hier is overleg met het voortgezet onderwijs over de
leerlingen die net naar hun nieuwe school zijn gegaan. Er wordt gesproken over hoe het met hen
gaat, wat de eerste indruk is van de docenten en er kunnen nog ervaringen vanuit Het Veenpluis
worden meegegeven. Van alle VO scholen krijgen wij nog drie jaar de rapporten van onze oudO.B.S. ”Het Veenpluis”
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leerlingen toegestuurd. Met deze gegevens kunnen wij weer kijken of we de juiste adviezen voor
het voortgezet onderwijs geven. 85 procent van onze leerlingen krijgt het juiste advies en haalt
het diploma van de stroom die geadviseerd is. 15 procent van de leerlingen stroomt in de loop van
de jaren op of af. Ook de inspectie van het onderwijs kijkt over onze schouder mee, zij willen
ook weten of het uitstroomadvies van de basisschool wel de juiste is.
Nieuws van de kleuters
 Het thema voor de komende periode is "Voor altijd jong." Dit
naar aanleiding van de Kinderboekenweek die a.s. woensdag
begint. Via de mail zijn ouders hier ook al over op de hoogte
gesteld! We hopen dat we veel opa's en oma's in de klas zullen
zien om ons te helpen bij dit project.
 Hier nog even in het kort wat wij vragen via de mail:
- spullen poppenhoek/kruidenierswinkel.
- lievelingsboek.
- voorlees opa's/oma's.
- babyfoto.


"P" van Post. Kaartjes schrijven aan opa en oma....... De
kinderen mogen spulletjes meenemen voor de lettertafel. De letter "K" was een groot
De letter van dit project is de

succes, er stonden veel spulletjes op de lettertafel! Deze spulletjes mogen weer mee
naar huis.


Het cijfer van de week is de

"2".

 Via de nieuwsbrief willen we nog graag een oproep doen voor het
timmeren. Tijdens de informatie avond hebben we ouders gevraagd
voor hulp bij het timmeren op donderdag van 12.30 tot 13.30 uur. Er
hangt een opgave lijst in de hal van binnenkomst.

Nieuws van groep 3 en 4
 Komende twee weken gaan we het hebben over het thema van de Kinderboekenweek:
“Voor altijd Jong”. We lezen de daarbij behorende boeken over opa’s en oma’s, we gaan
knutselen en misschien zijn er ook opa’s en oma’s die uit hun lievelingsboek van vroeger
willen voorlezen?
 We willen ook graag een bezoek brengen aan het speelgoedmuseum in Roden op woensdag
12 oktober. Misschien is het voor deze gelegenheid leuk als opa’s of oma’s ons willen
begeleiden?

Nieuws van groep 5 en 6
 Het project voor "Voor altijd jong" is nog niet officieel van start gegaan, maar in de
groep zijn we al enthousiast bezig met de voorbereidingen.
De kinderen zijn druk bezig met de Stop motion video, hun stamboom, het verzamelen van
oude spullen etc. Het resultaat kunt u bekijken tijdens de afsluiting van het project op
donderdagavond 13 oktober van 18.30 uur tot 19.30 uur.
 Excursie:
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

3



Op woensdagochtend 12 oktober gaan we met de hele groep naar de Cazemierboerderij
in Tolbert. Via de klassenouders zal de vraag komen of u die ochtend mee kan op
excursie.
De week van de gezonde pauze hap:
De kinderen smikkelen deze week van de "gezonde pauze
hap". Er komt van alles voorbij:
tomaat met mozzarella, komkommer met een yoghurtdip,
maar ook gewoon een banaan, appel of kiwi. Voor sommige
kinderen zijn een aantal gezonde pauze happen nieuw. Leuk
om te zien hoe bijna iedereen toch alles uitprobeert. We
hebben het ook over de schijf van vijf gehad en dat
het gezond is om van alle schijven iets te eten.

Nieuws van groep 7 en 8
 Excursie hunebed: verteld door Hannah en Elske
We gingen naar de hunebedden in Steenbergen. We zaten bij Ruben in de auto. Toen we
aankwamen, renden we naar de hunebedden toe. Daar stond Fred (de archeoloog) op ons
te wachten. Er lagen ook twee maiskolven op een grafsteen. En wat bleek: er waren twee
mensen geweest die nog steeds in het geloof van de boeren geloven. (oftewel, het
rechtervolk). Er kwam een vrouw uit de prehistorie
(min of meer). Ze zei dat haar man hier lag begraven.
Ze had meelwormen en graan mee. Je mocht een
meelworm proberen en wij vonden het echt vies.
Elske ging er zelfs van kokhalzen, zo vies was het!
We gingen even later in groepjes stenen zoeken,
boren en met de metaaldetector naar spullen zoeken.
Hannah had een steen gevonden van 50 miljoen jaar
oud! En Elske had een steen gevonden die gebruikt is
om werktuigen te maken!
Het was erg leuk.
Groetjes, Hannah en Elske
 Foto’s zijn op de website te vinden.
 Korfbaltoernooi 23 september: verteld door Jurgen
Eerst naar school en rond half 4 moesten wij de eerste wedstrijd tegen de Delta doen en
we hadden gewonnen met 11-1 van de Delta groep 7.
De 2e wedstrijd moesten we tegen de Dorpel en hebben we ook gewonnen en de 3 e
wedstrijd moesten we tegen de van Panhuys. Dat was 1 van de spannendste wedstrijden
van al onze tegenstanders, maar toch gewonnen. Ik heb zelf ook nog een paar keer bijna
gescoord. De 1 na laatste wedstrijd tegen de Delta
groep 8 winnen we en staan in de finale tegenover van
Panhuys. In het begin scoorden we direct en was daarna
best spannend. Ze scoorden toen heel veel en ze
wonnen de finale en ze zeiden de hele tijd unicorn
power. Maar wij waren toch nog 2e en ik vond het heel
goed, want vorig jaar waren we 3e. We hebben nog een
foto van ons team gemaakt…..
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