Nieuwsbrief 2017-2018
O bs de Vi e r s pr o ng
Start nieuwe schooljaar.
Vorige
week
maandag
bij de
start van
het nieuwe schooljaar bleken heel
veel kinderen het wel fijn
te vinden om weer naar
school te gaan.
Een aantal kinderen had
wat meer moeite. Niet met
het weer naar school gaan ,
maar vooral omdat ze nu
weer vroeg op moesten
staan.
In de vakantie is er best
veel met de school gebeurd. Op het plein is een
unit geplaatst zodat ook
onze 9e groep een onderkomen heeft.
In deze unit zit groep 5.
Het speellokaal is omgebouwd tot een ruimte voor
de voorschool en de buitenschoolse opvang.
De voorschool is nog niet
begonnen omdat de gemeente te laat was met de
bouwwerkzaamheden.
Het wachten is nu op de
goedkeuring door de GGD.

Voor ons is de grootste
verandering natuurlijk de
invoering van het continu
rooster.
Nu in de tweede week is
de vakantie al een beetje
vergeten en werken we
weer volgens onze bekende routines.
We wensen alle kinderen
en hun ouder (s) , verzorger (s) een heel fijn
schooljaar.

Internet
Vanaf het begin van het
schooljaar hebben we
veel problemen met het
internet op onze school.
Daardoor verloopt de
berichtgeving richting
ouder(s) , verzorger(s)
bijzonder traag.
Daarvoor onze excuses.
Tasjes
Zoals u weet hebben alle
kinderen een overblijf
tasje gekregen.
Nu blijkt dat sommige
tasjes binnen 2weken
stuk zijn.
Mocht dit het geval zijn
dan kan het kapotte tasje op school omgewisseld
worden voor een goed
exemplaar.

Wel graag zo snel mogelijk zodat we de kapotte
tasjes bij de leverancier
in kunnen leveren.
Informatieavond
Denkt u nog even om de
informatieavond komende maandag ?
We beginnen om 19.30
uur. De voorlichting
duurt tot uiterlijk 20.30
uur.
Type cursus
Op school zijn folders
van verschillende aanbieders van type cursussen.
Hebt u voor uw kind hier
belang bij laat uw kind
dan folders meenemen.
Pauze
Ook dit schooljaar hebben we weer 3 fruitdagen.
We vragen u de kinderen
op maandag, dinsdag en
donderdag voor in de
pauze fruit mee te geven. Lusten de kinderen
echt geen fruit dan mag
een boterham ook, maar
dan wel met hartig beleg.
Wickey Hospers
In de 3e week van de
zomervakantie is onze
collega juf Wickey Hospers juf van groep 1/2 C
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senbloeding ( beroerte).
Gelukkig gaat het intussen al wat beter met
haar. Juf Wickey kan
echter voorlopig nog niet
aan het werk.
Juf Rianne Kiers neemt
haar lessen over. We
wensen juf
Wickey
veel beterschap.

Nieuw schooljaar, er weer goed , fris, uitgerust volop tegenaan. We zijn ook meteen weer begonnen
met de gesprekken van het 1,2,3,4,tje. Hierin bespreken welke kinderen, gezinnen, extra hulp nodig
hebben. Met de maatschappelijk werkster, verpleegkundige ,begeleiding van het zorgteam, Thea van Yorneo en
ikzelf als IB-er. Ouders , leerkrachten, IB-er, opa’s en oma’s geven deze zorg aan. Samen gaan we dan kijken wie
deze zorg kan bieden, of dat er een aanvraag moet komen voor een onderzoek en wie dat het beste kan gaan
doen. Dit alles voor de beste zorg , geluk, voor onze kinderen van de Viersprong .

Nieuws uit de groepen
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Afgelopen week hebben we elkaar

september is de informatieavond.

ontstaan zijn.
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nieuwe kinderen in de klas. We hebben
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Samen met de ouders en verzorgers

schooljaar’. Ook hebben we al een

schooljaar is weer

kwamen de kinderen vorige week

beloning gekozen. Bij 10 kaartjes

begonnen. Wat fijn

maandag op school. Heel spannend

spelen we verstoppertje. We

dat iedereen er weer

om nu voor het eerst naar groep 3

werken aan de regels in en rondom

is. We hebben een

te gaan. Voor de vakantie zijn ze op

leuke groep met

een middag in de klas van groep 3

zowel kinderen uit

geweest. In een lange rij liepen ze

groep 1 als groep 2.

de klas binnen om een plaatsje te

Verjaardagen
01-08
Twan Prins
gr. 1/2C
01-08
Demi Robben
gr. 6
04-08
Linn Kracht
gr. 6
05-08
Jorian Eising
gr. 1/2C
07-08
Esmee Zuidema
gr. 5
08-08
Kaylee Kootstra
gr. 7
09-08
Lauren Gerdes
gr. 3
11-08
Tycho Bos
gr. 1/2A
12-08
Daan Dokter
gr. 3
12-08
Aleyna Kumcu
gr.7
14-08
Lynn Jeurissen
gr. 1/2B
15-08
Juf Wickey
24-08
Lars Maat
gr. 4
25-08
Maritt Kemfers
gr. 8
26-08
Niek Bernsen
gr. 8
27-08
Juf Gezella
28-08
Yailee Speller
gr. 7
29-08
Thijs ten Heuvelhof gr. 1/2C
04-09
Chloé Bults
gr. 3
06-09
Emma Velema
gr. 5
08-09
Daan Oosting
gr. 1/2 C
08-09
Lionel Loves
gr. 4
09-09
Elin de Bruin
gr. 4
09-09
Noell Schulte
gr. 8
10-09
Jeffrey Langen
gr. 4
12-09
Sven Hakkenes
gr. 6
14-09
Perle Maters
gr. 5
15-09
Tygo Luttmer
gr. 1/2B
Allemaal nog van harte gefeliciteerd

En ook komen er al kinderen kijken

zoeken. Op elke tafel was een

die binnenkort 4 jaar worden. We

plaatje van Zoem de Bij met hun

werken uit de methode Schatkist

naam erop. Best wel spannend zo,n

over het thema “Een nieuw

eerste dag. Na het afscheid nemen

schooljaar”, hierbij wordt in

van de ouders zijn we begonnen met

verhaalvorm of spelenderwijs

de lessen over kennismaking. D.m.v

uitgelegd hoe we het doen in de

kennismakingsspelletjes leren we

klas, en wat we gaan doen in de klas.

elkaar nog beter kennen. We zijn

‘s Morgens spelen wij bij het

deze weken veel bezig met de

buiten spelen op het kleuterplein,

regels in de klas, en hoe gaan we

’s middags spelen we even op het

met elkaar om. De letters i en de k

grote plein. Vriendelijk verzoek om

die bij het woordje ik horen

het eten&drinken voor rond 10 uur

stonden deze week centraal. Op de

in de blauwe mand te zetten, en het

informatieavond krijgen de ouders/

eten&drinken voor kwart over 12 in

verzorgers informatie over de

de koeltas. Op deze manier kunnen

nieuwe leesmethode.

we sneller en zal het minder

Oproep: Wie het leuk vindt om te

verwarrend voor de kinderen zijn.

helpen om de school te versieren,

Nog makkelijker is als het hapje en

kan zich via klasbord van hun eigen

drankje voorzien zijn van naam.

klas met naam en 06 nr. opgeven.

Groep 4
Groep 1/2c

We zijn na de vakantie begonnen

In groep 1c zijn we druk bezig met

met een spel te spelen over de

groepsvorming. De samenstelling
van de groep is nieuw, sommige
kinderen kennen elkaar wel en

16-09
19-09
19-09
21-09
27-09

Sanne den Herder gr. 3
Lieke Buist
gr. 3
Sem Buist
gr. 3
Quinsten v.d. Pennen
gr.1/2B
Lucas Wijma
gr. 1/2B
Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie
dag van.

anderen niet. Ook zijn er twee
nieuwe kindjes bij gekomen.
In de kring doen we allemaal
spelletjes waardoor we elkaar
beter leren kennen. Ook zijn we

vakantie. Dit was heel leuk. En op

heel erg bezig met de regels van de

deze manier kwamen we te weten

klas. Hoe gaan we aan het werk, hoe

wat iedereen had gedaan. Daarna

lopen we naar buiten, wanneer mag

zijn we begonnen te werken in de

je naar de wc. Na een tijdje zullen

taal-reken en leesboeken van groep

deze regels heel gewoon zijn en
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4. Het is nog erg wennen. Bijna alles

woensdag hebben wij meester

Brede School

is nieuw. Bij goed weer gymmen we

Ronald in de klas, hij is 3ejaars

buiten. Voor de zekerheid op

student onderwijsassistent.

maandag en woensdag gymkleding,

Hij komt ons helpen op woensdag,

schoenen en handdoek meegeven.

donderdag en vrijdag. Op maandag

Het leesgroepje heeft een

en woensdag hebben de kinderen

kopieerboekje meegekregen. Elke

gym, denkt u dan aan het

dag even hardop voorlezen, samen

meegeven van de gymkleding.

Activiteiten
Ook dit jaar worden er vanuit de
Brede School weer allerlei buitenschoolse activiteiten door de buurtsportcoaches georganiseerd.
Aanmelden hiervoor kan via de website :

hardop lezen en uw kind voor laten
lezen. De eerste week hebben we

Groep

7

blz 1,2 en 3 gedaan. En deze week

Alle leerlingen hebben een agenda

doen we 4,5 en 6. Het rekengroepje

gekregen. Op deze manier leren de

krijgt op donderdag rekenbladen

kinderen hun werk beter plannen.

mee met uitleg en oefeningen. De

De

week erna kijken we dit na, dus de

augustus 4 jaar geworden en zitten

We werken nu met een

sinds 4 september in groep 1/2C bij

continurooster, dit is erg wennen.

ons op school.

Juf Kaily geeft op vrijdag les aan

Tycho Bos en Bram Duinkerken zijn

groep 4. Op maandag en dinsdag

in juli en augustus 4 jaar geworden

geeft zij les aan groep 6.

5

Na een heerlijke vakantie zijn we
alweer hard aan het werk in groep
5! Dit jaar loopt juf Melissa op
maandag en dinsdag stage bij ons.
Zij zit in het tweede jaar van de
opleiding voor klasse-assistente.
Verder krijgen de leerlingen vanaf
vrijdag 15 september muziekles van
meester Mike. Wilt u thuis met uw
kind de tafel van 3 en 6 oefenen,
dit doen wij in de klas ook. Dit jaar
gaan de leerlingen hun rekenen op
I-pads maken, maar door de slechte
internetverbinding op school

spreekbeurten en krantenkring
zijn al ingepland. Als de kinderen
op school zijn moeten de agenda’s
ook op school zijn.
Groep

8

Vanaf maandag 18 september gaan

en zitten ook sinds 4 september in
groep 1/2A bij
ons op school.
We wensen ze
een heel fijne
tijd bij ons op
school

alle kinderen van groep 8 naar het
Esdal College, ze gaan hier het
hele schooljaar op de middag
lessen Engels en wetenschap en
techniek volgen. Verder weet
iedereen wanneer hij/zij de
krantenkring, boekbespreking en
de spreekbeurt moet houden

hebben ze tot nu toe hier nog niet
echt op gewerkt. We hopen dat dit
volgende week beter gaat!
Groep

Nieuwe leerlingen
Twan Prins en Jorian Eising zijn in

volgende donderdag weer meegeven.

Groep

http://www.sportiefklazienaveen.nl
/brede-schoolactiviteiten-najaar2017

6

De eerste week is alweer voorbij.
De kinderen hebben heel hard
gewerkt. Wij zijn begonnen met
veel dingen herhalen, zodat wij hier
de rest van het schooljaar profijt

18-09 Informatie avond
19-09 Oud papier
25-09 t/m 29-09 Week van de Pauze
hap
27-09 Nieuwsbrief 14.2
04-10 Start Kinderboekenweek
09-10 OR vergadering
11-10 Nieuwsbrief 14.3
17-10 Oud Papier
18-10 Muffendag. Verjaardag van de
meesters en juffen.
23 t/m 27 oktober Herfst vakantie
01-11 HVK handbal toernooi
08-11 HVK handbal toernooi
08-11 Nieuwsbrief 14.4
08-11 Jaarlijkse ouderavond

van hebben. Vanaf vorige week
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