Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Gezonde voeding.
Op allerlei manieren zijn
we bezig met de gezondheid van onze kinderen.
Gezonde voeding is hiervan
een onderdeel.
Vanuit de Hanze Hogeschool
in Groningen
wordt hiernaar
onderzoek gedaan.
Ons is gevraagd u te
vragen hieraan deel te nemen door een korte vragenlijst in te vullen.
Wij zouden het zeer op
prijs stellen als u hieraan
mee wilt doen.
Door op onderstaande link
de klikken en Ctrl in te
drukkende kunt u deelnemen.
Link vragenlijst: https://
survey.enalyzer.com/?
pid=b5s6h6k3
Bij voorbaat bedankt
Overblijven.
Misschien heeft u van uw
kind (eren) gehoord dat er
wat veranderingen zijn
m.b.t. het overblijven tussen de middag. We lieten
eerst een aantal groepen
eten om 11.45 uur. Deze
groepen gingen vervolgens
een kwartier naar buiten.

Daarna waren de volgende groepen aan de beurt
om te eten.
Dit gaf heel veel overlast.
Nu gaan de eerste
groepen om 11.45
eten.
Daarna gaan alle
groepen naar buiten of bij slecht
weer in de klas
aan het werk.
Vervolgens gaat
iedereen weer
naar binnen en eten de
andere groepen om 12.15
uur.
Verkeerssituatie.
Zoals u wellicht heeft
gemerkt is het tijdens
het brengen en halen van
de kinderen heel druk op
straat bij school.
Soms ontstaan er ronduit
gevaarlijke situaties.
Ook u kunt bijdragen aan
de verkeersveiligheid als
u uw kind met de auto
naar school brengt.
Bijvoorbeeld zet de auto
niet op die plaatsen waar
de kinderen oversteken.
Laat uw kind(eren) aan de
stoepzijde uit of in de
auto.
En natuurlijk denk met
ons mee over de veiligheid van onze kinderen.
Schoolfruit.
Vorige week zijn we be-
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gonnen met schoolfruit.
Afgelopen week kregen
de kinderen wortel,
mandarijn en peer.
Deze week zijn het radijs, sinaasappel en peer.
Geef in ieder geval zelf
ook iets mee voor in de
kleine pauze.
Jaarlijkse oudervergadering.
Helaas was de opkomst
tijdens de laatste zakelijke oudervergadering
niet zo heel groot.
Na het zakelijke gedeelte is er presentatie gegeven hoe PBS op onze
school werkt.
Hierbij nog een PBS tip
die thuis heel goed te
gebruiken is
Tip 3: Belonen van gewenst gedrag
Hang een beloningsactiviteitenlijstje in de keuken/ op een prikbord/ op
de koelkast met een
magneet. Schrijf er 6
leuke kleine activiteiten
op die je samen met je
kind gaat doen als het
zich positief heeft gedragen die dag.
Spreek ’s ochtends bij
het ontbijt samen met je
kind af welke activiteit
jullie eind van de dag na
het eten samen doen als
het zich aan een bepaalde afspraak heeft gehouden die dag; bijvoorbeeld ‘ik hang mijn jas op
als ik binnen kom’, ‘ik
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ruim mijn tas op als ik van
school kom’, ‘ik loop rustig
op de trap’.
Iedere keer als je die dag
merkt dat het kind zich
aan deze regel houdt maak
je een compliment of deel
je een sticker uit.

Af en toe staan wij stil bij het opschrijven van de doelen op het bord. Waarom schrijven we als leerkracht het
doel dat we dezelfde dag willen bereiken van een vak op?
- Elke morgen na het half negen – negen uurtje bespreken we de planning. Wat gaan we doen vandaag. En
wat gaan we leren.
- Als we met bv. taal beginnen stellen we de vraag: “wat leren we vandaag” ?
- Aan het eind van de morgen/ dag komen we terug op deze vraag. Is het gelukt.
- Kinderen kunnen heel goed aangeven of ze het wel of niet goed beheersen.
- Als leerkracht weet je dan meteen waar nog aandacht aan moet worden besteed.
- Wat moeten we nog extra gaan oefenen. Klassikaal of in kleine groepjes?
- Of iedereen begrijpt dit onderdeel: “nu kunnen we verder”.
- Doordat we het op doel op het bord zetten word je als leerkracht en leerling aan het doel herinnerd.
- Ook weet iedereen waar we mee bezig zijn, wat we gaan leren.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
Vanaf deze week werken
wij over Sinterklaas. Elke
dag doen we een oefening
op het Digibord. Van uitgesproken
letters bijvoorbeeld ‘p-ie-t’ het woord
‘piet’ maken en het plaatje aanklikken.
Of pakjes van dun
naar dik sorteren.
Ook rekenen we met
pepernoten. Hoe tel
je handig? We
hebben met gym
pakjes in de
schoorsteen
proberen te gooien.
Op maandag 4 december vieren we
Sinterklaas op school.
Groep 1/2b
We leren regelmatig een nieuwe
letter. Bij deze letterles is altijd een
letterkaartje met een plaatje erbij.
Sommige kinderen zijn nog niet zover
dat ze de letters al kunnen herkennen,
maar zij vinden dan ondersteuning bij
het plaatje. De afgelopen periode
hebben wij de letter V van VOS
geleerd, en de letter R van REE. De
volgende letter is de letter P van PIET.
Alle letters met woordkaartje hangen
aan de lettermuur. Ook zijn we druk
bezig met het tellen van vingers,
stippen en streepjes. Een handvol is
altijd 5, de stippen op de dobbelsteen
weten wij zonder ze te tellen. Op die
manier ben je ook aan het versneld
tellen. Dit heb ik ook uitgelegd tijdens
de oudergesprekken. Daar blijven we
mee doorgaan.
Groep 1/2c
In onze klas werken we met het thema
Sinterklaas. We leren de letter S van

Verjaardagen
22-11
22-11
23-11
28-11
28-11
02-12
04-12
04-12
06-12

Saar Meems
gr.1/2B
Stijn Maat
gr. 7
Merijn Schulte
gr. 1/2B
Dani Lippolt
gr. 1/2 C
Zen Groote
gr. 8
Daniek den Herder gr. 7
Yara Engels
gr. 7
Rick Peters
gr. 8
Ciël Maters
gr. 7
Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie
dag van.

Pagina 2

Sinterklaas en de p van pepernoten.
We rijmen, zingen, stempelen
woorden en juf leest ons boekjes
voor over Sinterklaas. Van 16
vierkantjes maken we een zak met
cadeaus en met schuurspons
stempelen we een schoorsteen.
Groep 3

Vrijdag 10 november hebben we
weer meegedaan aan het
Nationale Schoolontbijt. De
kinderen hebben heerlijk gegeten.
De kinderen hebben hard gewerkt
aan het maken van een prachtige
lampion. In groep 8 hebben ze
hun lampion laten zien en een
liedje gezongen. Het was een
gezellige ochtend.
Groep 4
Alle kinderen
hebben een
mooie lampion
gemaakt en
hiermee een
liedje gezongen
bij groep 8. Het
schoolontbijt
was lekker
gezellig. We
sparen voor de
beloning: langer
buiten spelen.
De toets van blok 3 van rekenen is
heel goed gemaakt. We oefenen nu
de tafel van 10. Van taal,
woordenschat en spelling hebben we
deze week signaleringstoets en gaan
we daarna oefenen wat nog lastig is.
Volgende week is de controletoets.
We oefenen iedere week ongeveer
10 Engelse woordjes. We doen er
ook spelletjes bij of zingen er
liedjes over. We zijn begonnen met
het maken van een schoentje voor
Sinterklaas en we maken
verhaalsommen over Sinterklaas. Elk
kind heeft elke dag een ander boek
om te lezen over Sinterklaas. 4
december komt Sinterklaas ’s
morgens, hierna gaan we werken uit
het Sinterklaasboekje. ’s Middags
hebben we Pietengym en gaan we
nog creatief aan de slag.
Groep 5
Dit jaar gaan de kinderen
Sinterklaas “helpen”, ze moeten
voor het eerst een surprise met
gedicht maken voor elkaar en
daarbij een leuk cadeautje kopen
voor 5 euro. Maandag hebben we
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lootjes getrokken en het ging in een
keer goed!! Niemand had zijn eigen
lootje! We verwachten hele mooie
kunstwerken maandag 4 december!
Groep 6

De afgelopen weken hebben wij het
gehad over fossiele brandstoffen.
Ze hebben zich in groepjes hierin
verdiept, doormiddel van een filmpje.
Ze hebben samen een presentatie
voorbereid en gegeven. Dit vonden ze
erg leuk om te doen. Maandag
hebben we lootjes getrokken voor
Sinterklaas. We hopen op veel
creatieve surprises. Veel knutsel en
rijm plezier.
Groep 7

De natte gymlessen zijn helaas
afgelopen. De kinderen vonden
het erg leuk. Sint-Maarten is
alweer voorbij. Op naar
Sinterklaas. Sommige leerlingen
vinden het nog lastig om een
spreekbeurt te houden. We willen
graag dat het een spreekbeurt is
en geen voorleesbeurt. Af en toe
op het papier kijken is geen
probleem. Als de kinderen
steekwoorden opschrijven hebben
ze minder de neiging om op het
papier te kijken.

Groep 8

Woensdag 22 november krijgt groep
8 een voorlichting over reizen met de
bus. Een medewerker van Qbuzz
komt deze dag op school informatie
geven hoe je moet reizen met de bus.
Dit gebeurt door filmpjes, info en
een kijkje in een lijnbus.

22-11 Nieuwsbrief 14-05
22-11 Rapport mee
30-11 GMR vergadering
04-12 Sinterklaas viering
06-12 OR vergadering
06-12 Nieuwsbrief 14.06
19-12 Oud papier
20-12 Kerstviering 18.00-19.30 uur
20-12 Nieuwsbrief 14-7
22-12 Begin Kerstvakantie 14.30 uur
23-12 t/m 07-01 Kerstvakantie
16-01 Oud papier
17-01 Nieuwsbrief 14-08
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