Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Uitzending
Onlangs zijn er opnames gemaakt van één van onze kinderen.
Noëll Schulte zit op onze
school in groep 8.
Over hem is een documentaire
gemaakt die op 5 november om
19.25 uur op NPO 3 Zapp
wordt uitgezonden.
Zeker het bekijken waard.

Veilig leren lezen
In de afgelopen periode hebben alle ouders van de leerlingen van groep 3 een inlogcode voor het programma Veilig
Leren Thuis ontvangen. Met
deze code kunnen de leerlingen
thuis inloggen in een zelfde
leeromgeving als op school.
Mocht u als ouder van een
leerling uit groep 3 nog geen
code via de mail hebben ontvangen, wilt u dat doorgeven
aan de leerkracht van groep3.
Wij zullen er dan voor zorgen
dat u alsnog zo spoedig mogelijk een inlog code ontvangt.
Wij wensen u samen met uw
kind veel oefenplezier. Voor
vragen kunt u altijd bij de
leerkracht van uw kind terecht.

Muffendag
Volgende week
woensdag 18
oktober is er
de Muffendag
op school. Alle
meesters en
juffen vieren
dan hun verjaardag. Leerlingen mogen die
dag verkleed op school komen.
Ook veel van de stagiaires
zullen dan op school zijn. Voor
alle duidelijkheid. Wij verwachten niet dat de leerlingen
een cadeautje meenemen. We
gaan er een gezellige ochtend
van maken. De training voor
het HVK-handbal toernooi gaat
die ochtend ook gewoon door.

Leerlingen die hier aan deelnemen moeten dan ook hun
gymkleding mee nemen.

Muiswerk
Ook dit jaar kunnen alle
leerlingen van groep 1
t/m groep 8 van onze
school met het programma Muiswerk op de computer thuis werken. Hiervoor kunnen ze hun inlogcode die ze op school
gebruiken ook thuis gebruiken. Via de snelkoppeling op de site van
school obs –viersprong.nl
kinderpagina is het programma te starten. Op
de site van Muiswerk
zelf is te lezen hoe u ook
een snelkoppeling op een
tablet kunt aanmaken.
Leerlingen kunnen thuis
alleen oefenen als ze op
school een instaptoets
voor een onderdeel hebben gemaakt. Mocht u de
inlogcode zijn kwijt geraakt of niet hebben
ontvangen, kunt u altijd
vragen bij de
leerkracht van
uw kind. Deze
heeft de beschikking over
alle inlogcodes
van de kinderen
van zijn of haar
groep.

Jaarlijkse oudervergadering
Op woensdag 8 november
houden we onze jaarlijkse
oudervergadering.
Daarvoor bent u van harte
uitgenodigd.
De ouderraad en de mede-

zeggenschapraad doen ver-

slag van hun activiteiten het
afgelopen schooljaar.
In het tweede deel van de
avond geven we informatie
over PBS.
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De uitnodiging volgt spoedig.

PBS ( Positive Behaviour
Support)
Bij onze PBS aanpak is het

In dit nummer
o.a. :

belangrijk
dat we zaken die goed
gaan belonen.
Daarvoor
geven we kinderen kaartjes.
Van te voren bespreken we
met de kinderen waar we
voor sparen en hoeveel
kaartjes daarvoor nodig
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zijn.
De kaartjes geven we random. Dat betekent dat je
niet automatisch en niet
altijd een kaartje krijgt.
Dat laatste is voor sommige
kinderen wel moeilijk te
begrijpen.
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Ook zorgen we ervoor dat

alle kinderen kaartjes krijgen.
De kaartjes worden b.v. in
een map met insteekhoesjes
gedaan.

Nieuwe leerlingen

De kinderen doen hun
kaartjes in het insteekhoesje met haar of zijn naam.
Zo houden we overzicht
hoeveel kaartjes ieder kind
heeft.
De stand wordt bijgehouden
zodat we weten wanneer we
de beloning bereikt hebben.
De beloning wordt dus echt
verdiend.
Dit systeem werkt voor de
meeste kinderen bijzonder
motiverend.

Lisa Duinkerken is op 5
oktober 4 jaar geworden
zij zit in groep 1 bij juf
Karin . We wensen Lisa heel
veel plezier bij ons op op
de Viersprong.

Nieuws uit de groepen
tekenen. en we scheuren een spookje,

waren de controletoetsen van spelling, taal

wat best nog wel lastig is….ook hebben

en rekenen. Met handvaardigheid hebben

we een blad om te toveren met Pompom,.

we spinnen en paddenstoelen gevouwen. De

Daarbij worden er steeds nieuwe kleuren

kinderen hebben de voorkant getekend

getoverd door 2 kleuren te mengen. Bv.

van een griezelboek en een griezelige

Rood en geel wordt oranje! We blijven

tekening gemaakt. Ook hebben de

rijmen we met Kiki het spookje. We hebben

bezig met het griezelthema tot aan de

kinderen een boom in de herfst

een heksenketel, pompoen, uil, spin en

herfstvakantie.

geschilderd.

mummie geknutseld. Ook hebben we de

Groep 1/2c

letter ‘m’ van monster geleerd. De

De afgelopen tijd zijn we druk geweest

Groep 1/2a
Vorige week woensdag was de opening van
de Kinderboekenweek. Het thema is
griezelen. We hebben hier al erg veel mee
gewerkt. Zo lezen we spannende verhalen,
maken we met ingrediënten heksensoep en

cijfermuur is goed gevuld. We spelen hier
elke dag een rekenspelletje mee.

Groep 1/2b

met het thema van de kinderboeken
week. We hebben een griezelig spook
geknutseld maar ook een enge spin.

In de klas zijn we bezig met het thema

En natuurlijk hebben we gedanst op het

“Griezelen”. We zingen en dansen bij het

liedje van de kinderboeken week.

Griezellied en ook bij verschillende

Verder hebben we de letters M en J

herfstliedjes. We zijn ook druk aan het

geoefend.

knutselen; we maken een spinnenweb, door

Juf Bianca begint na de herfstvakantie.

goed te passen en te meten. Ook hebben we

Tot de tijd blijft juf Rianne de hele

een heksje die maar voor de helft zichtbaar

week

is, de andere helft moeten wij erbij

Groep 3

Verjaardagen
Ooops!!!

De kinderen van groep 3 en 4 zijn op
dinsdag 3 oktober naar de bibliotheek
geweest om de voorstelling van Spekkie
en Sproet te bekijken. Dit was in het

In de vorige nieuwsbrief zijn we Juf Bianca
02-10 jarig en Juf Vanessa 09-10 jarig,
vergeten te feliciteren. Juffen alsnog van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.

kader van de Kinderboekenweek. Een

13-10
13-10
17-10
17-10
19-10
19-10
19-10
21-10
22-10
22-10
23-10
23-10
24-10
28-10
28-10
30-10
30-10
31-10
31-10
03-11
03-11
04-11
06-11
06-11
06-11

Djaylynn Peters
gr. 1/2C
Sven Dokter
gr. 6
Jasmijn Bruinsma gr. 5
Juf Monique
Tessa Hegeman
gr. 1/2B
Matthijs de Roo gr. 8
Meester Ben
Li Ming Katerberg gr. 6
Nova van der Kwast gr. 1/2A
Sem Conen
gr. 1/2B
Min Xing Katerberg gr. 1/2B
Nick Ebelties
gr. 7
Stan de Vries
gr. 5
Tycho van der Meide gr. 4
Julia Wisman
gr. 8
Levi Kracht
gr. 1/2C
Jari Groote
gr. 8
Sophie Meijering gr. 1/2B
Mike Schrandt
gr.6
Chayenne Lambers gr. 7
Camilla Buist
gr. 8
Thijs Zuidema
gr. 7
Anne Vinke
gr. 1/2A
Ruben Zantinge
gr. 1/2A
Isabeau Roufs
gr. 1/2B
Alvast van harte gefeliciteerd.
Maak er een mooie dag van.
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Groep 5
Volgende week woensdag 18 oktober
vieren alle meesters en juffen weer hun
verjaardag! In groep 5 vieren we een
griezelig feestje met griezelige, vieze
hapjes;-) De kinderen mogen dan verkleed
op school komen en we gaan er een
griezelig gezellige dag van maken!
Groep 6
De kinderen van groep 6 hebben dinsdag
10 oktober hun laatste natte gymles
gehad. Ze zijn vier dinsdagmiddagen naar
het Neptunusbad geweest waar ze
meerdere zwemoefeningen, zoals borsten rugcrawl en zwemmen door het gat
weer hebben geoefend. Tijd om het stokje
door te geven aan groep 7!
Groep 7

aantal kinderen mocht dit spel spelen.

In het kader van de Kinderboekenweek

Spekkie en Sproet ontdekten een

knutselen wij griezelgezichten. Als ze

griezelige gebeurtenis. Het was erg leuk.

allemaal klaar zijn ,zetten we een foto op

In de klas werken we ook over dit thema.

Klasbord. Met rekenen maken we

Zowel op school als thuis kunnen de

procentsommen in een verhoudingstabel.

kinderen werken met het

Veel kinderen vinden dit nog lastig. Soms

computerprogramma van Veilig leren

geven we de kinderen geen huiswerk mee,

lezen. Hier wordt heel enthousiast mee

maar ze kunnen altijd thuis muiswerk

gewerkt. De spelopdrachten sluiten

maken. Dit is erg leerzaam en sluit aan bij

precies aan bij wat we op school doen.

de lessen op school

Dus er wordt veel geoefend met de

Groep 8

nieuwe letters en woorden. Succes

Een groot gedeelte van de groep doet ook

allemaal! Vorige week zijn de letter en

dit jaar mee aan het HVK handbal.

woordentoetsen afgenomen. Thuis wordt

Miranda ( moeder van Rick) traint al een

ook goed geoefend met de oefenbladen

tijdje met de groep. De wedstrijden zijn

van Veilig en Vlot.

dit jaar op de woensdagen 1 en 8

Groep 4

november vanaf 13.00 uur.

In het kader van de Kinderboekenweek
zijn we naar een theatervoorstelling
geweest in de bibliotheek in
Klazienaveen. Deze voorstelling ging over
het boek van Spekkie en Sproet: Een
griezelige ontdekking. Vorige week
hebben de kinderen de
signaleringstoetsen gemaakt van spelling
en taal. Aan de hand hiervan hebben we
de kinderen extra begeleiding en
oefenmateriaal gegeven. Deze week

Volgende Nieuwsbrief 08-11-2017

17-10 Oud Papier
18-10 Muffendag. Verjaardag van de
meesters en juffen.
(verkleden mag)
23 t/m 27 oktober Herfst vakantie
01-11 HVK handbal toernooi
08-11 HVK handbal toernooi
08-11 Nieuwsbrief 14-04
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