Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Website

Lampion op school

In de afgelopen periode is
er hard gewerkt om de
website van
school weer up
-to-date te
maken. Veel
van de informatie was verouderd. Vanaf nu zijn de
kalender, schoolgids en
informatieboekje weer
helemaal bij gewerkt.
We merken dat veel leerlingen de kinderpagina nog
steeds als startpunt gebruiken om in te loggen bij
de verschillende software
programma’s. Het is voor
in de toekomst nog niet
helemaal duidelijk of we
dit kunnen blijven aanbieden. Gelukkig hebben de
meeste software programma’s voor tablet gebruik
hun eigen app. Deze app is
meestal in de App store of
in de Playstore te downloaden . Verder willen we u
nogmaals wijzen op he feitdat onze site ook een intranet snelkoppeling heeft.
Met de gebruikersnaam en
inlogcode zijn hier werkbladen te vinden. Mocht
het zo zijn dat u de inlog
gegevens niet meer weet,
kunt u voor de gegevens bij
de leerkracht van uw kind
terecht. Mist u nog iets in
de website van school of op
het intranet geef het aan
ons door en we kijken of
we daar dan invulling aan
kunnen geven.

Vrijdag morgen gaan de
leerlingen van onze
school met hun zelfgemaakte lampion lopen. De
kinderen van groep 1/2
A, 1/2 B en 1/2 C gaan
om 10.45 uur naar de
Hilde. Daarna gaan ze
door naar groep 8. De
kinderen van groep 3 en
4 sluiten achter de leer-

lingen van groep 1/2 aan
en gaan alleen naar groep
8. De andere groepen
blijven in hun eigen
groep. Alle leerlingen
ontvangen een traktatie.
Pleegouders gezocht in
Drenthe.
In 2016 moesten 21.685
kinderen in Nederland
gebruik maken van pleegzorg. Soms tijdelijk,
soms voor een langere
periode of permanent.
Landelijk is er een groot
tekort aan gezinnen die
hun huis openstellen voor
deze kinderen. Te veel
kinderen leven thuis in
een onveilige situatie.
Heb jij ruimte in je hart
en huis om pleegouder te
worden voor een van
hen ?
Bel voor meer informatie
met 050-3172670 of kijk

op de website.
www.legerdesheils.nl/
noord/pleegouderworden
PBS
Op school werken we met
PBS ( Positive Behaviour
Support).
De principes hiervan
kunt u ook thuis toepassen.
Hieronder twee tips:
Tip 1: Geef dagelijks
complimenten over positief gedrag
Neem elke dag even de
tijd om aandacht aan je
kinds positieve kwaliteiten te besteden. Maak
minstens één opmerking
over iets positiefs dat je
kind zei, deed of probeerde te doen. Het is
waarschijnlijker dat kinderen positief gedrag in
stand houden, wanneer
ze leren dat ze door positief gedrag aandacht
krijgen.

Tip2: Een verrassingsbriefje, kaartje verstoppen
Leg zo nu en dan een
verrassingsbrief of
kaartje neer; onder de
dekens, in de schooltas,
in de jaszak van je kind
om positief gedrag te
complimenteren.
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Schrijf er kort en duidelijk
op wat je zo goed vindt van
je kind; ‘ je kwam direct
toen ik je riep, super!’ ‘je
hebt je kleding in de wasmand gedaan na het douchen, fijn!’
Schoolfruit
Na volgende week krijgen
we drie keer per week
schoolfruit of schoolgroenten. We weten pas kort van
te voren wat dit is. Daarom
weten we niet van te voren
of uw kind (eren) dit lust
(en) . geef daarom wel iets
voor in de kleine pauze
mee zodat uw kind (eren )
altijd een keuze heeft

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
We werken over het thema herfst. Zo
rekenen we met kastanjes en gebruiken we
de begrippen meer, minder, zwaarder,
lichter, evenveel, veel en weinig. We
schatten hoeveel kastanjes er in een zakje
zitten en leggen dit bij het goede getal. De
kinderen kunnen nu in de rekenhoek zelf aan
de slag met herfstspullen. Vrijdag beginnen
we met het schoolontbijt. Daarna gaan we
met de lampion langs de Hilde lopen en
vervolgens langs groep 8. We hebben de
letter v van vos gehad. Binnenkort leren we
de letter r van ree.

Groep 1/2b
We zingen, werken en lezen over de herfst.
Dit kon goed in combinatie met het boek
“Noten” van boekenpret. En we zijn erg druk
geweest met het knippen, prikken en
plakken van onze lampion. Gelukkig hadden
we daar veel hulp bij van juf Ilse die op
maandag en dinsdag bij ons in de klas is. We
zijn ook tijdens het fruit eten bezig met de
rekenbegrippen. We zetten de bekers of
pakjes op tafel…..Wat is veel/weinig? Wat is
meer/ minder? Hoe weet je dat? Door te
tellen, hoe kun je sneller tellen? Door eerst
te sorteren! En als we gesorteerd hebben
gaan we ook al verkort tellen!!!! Dit doen we
door steeds per 2 te tellen. Dus 2-4-6-8enz. KNAP HOOR.

Groep 1/2c
In de klas zijn we bezig met het thema
“herfst”. We hebben een herfsttekening
gemaakt, zingen herfstliedjes en oefenen de
letters a en aa. De klas is ingericht passend
bij het thema
De afgelopen weken hebben we ook een
lampion gemaakt. De kinderen mochten
kiezen tussen een vleermuislampion of een
uilenlampion. Alle lampionnen zijn inmiddels
klaar. We hebben veel zin om in school met

onze lampion te gaan lopen.
Groep 3

Verjaardagen
09-11
10-11
14-11
16-11
19-11
19-11
20-11
20-11

Jesley Harms
gr. 1/2C
Amber Lippold
gr. 6
Charity Snippe
gr. 4
Alicia Wesseling gr. 1/2B
Justin Lambers
gr. 1/2C
Lissane Zwiggelaar gr. 4
Djo-ann Verhoeven gr. 1/2B
Maron Oosting
gr. 6
Alvast van harte gefeliciteerd.
Maak er een mooie dag van.
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Vorige week was juf Anouk voor het
laatst in groep 3. Alle kinderen hebben
voor haar prachtige tekeningen gemaakt.
Over een aantal weken gaat ze naar
groep 6, We zijn vorige week begonnen
met de talige middag op de maandag of
op de dinsdag. Tijdens deze middagen
worden onder begeleiding van moeders
reken en taal spelletjes gespeeld. Elke
middag beginnen we met het stillezen
van een boek. Als het boek gelezen is,
mogen de kinderen op de vertelstoel iets
over het boek vertellen. Zowel op school
als thuis zijn de kinderen druk bezig om
de spelletjes van de leesmethode te
spelen.

boekbesprekingen en spreekbeurten. De
leerlingen mogen zelf beslissen waar ze
hun spreekbeurt over gaan houden en de
planning is ruim van tevoren bekend, zodat
ze goed kunnen voorbereiden.
Groep 7
De natte gymlessen verlopen prima. De
kinderen doen allemaal goed mee en het is
goed voor hun zwemvaardigheid. De
lampionnen zijn bijna allemaal klaar. De
eerste taaltoets is achter de rug. Daaruit

Groep 4
Wij zijn begonnen te werken op de I-pad
op school. Elke week maken de kinderen
de extra les van nieuwsbegrip en
muiswerk. Elke 3 weken gaan we op
maandagmiddag aan het einde van de
middag met de hele groep naar de
bibliotheek om boeken te ruilen. De
kinderen mogen dan zelf hun pasje
scannen en zo nieuwe boeken lenen. De
volgende keer is 20 november. Vorige
week hadden we spellingwoorden met de
–ng aan het eind: ring, zing, zong, sprong.
Deze week woorden met –nk aan het
eind: zonk, stink, klank. Met taal zijn we
bezig met de samenstellingen en
woorden voor mensen, dieren en dingen.
De rekentoets gaat over meters en optel
en aftreksommen en de tafel van 2. De
meeste lampionnen zijn klaar. Vorige
week hebben de kinderen Engelse
woordjes geleerd met het thema kleding:
watch, trousers, t-shirt, enz. Deze week
leren ze de lichaamsdelen: arms, eyes,
hands, enz.

Groep 5
Komende vrijdag krijgen de kinderen een
schoolontbijt op school. Aangezien groep
5 eerst muziekles heeft en pas om half
10 gaat ontbijten, is het verstandig om ‘s
morgens thuis wel even een kleinigheidje
te eten.
Met rekenen zijn we nu bezig met
digitale klokken. Ook komen de tafels
weer aan de orde, dus heel graag blijven
oefenen thuis!
Groep 6
Wij zijn de afgelopen weken bezig
geweest met de lichaamsdelen van het
menselijk skelet te benoemen in het
Engels. De leerlingen kennen nu woorden
zoals: hoofd – head, borst – chest en
elleboog – elbow.
Over drie weken starten we met de
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blijkt dat woordsoorten benoemen nog erg
moeilijk is. We blijven hier aandacht aan
besteden. Afgelopen vrijdagmiddag zijn
we naar technics4u geweest. Het was een
leuke en leerzame middag. Het HVK
handbaltoernooi is inmiddels voorbij. De
kinderen hebben allemaal vreselijk hun
best gedaan! Trots op jullie!
Groep 8
Groep 8 doet dit jaar mee aan het project
“Nederland leest junior 2017”. Vanaf
vrijdag 3 november lezen we gezamenlijk
het boek “Cyberboy” van Tanja de Jonge.
Daarnaast zullen we lessen gaan maken die
bij dit boek horen. Aan het eind van het
project mag elke leerling zijn/haar
exemplaar meenemen naar huis.
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