Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Hoofdluis
Jammer genoeg wordt er
in de groepen zo nu en dan
hoofdluis geconstateerd.
Heel vervelend natuurlijk.
Als we en melding krijgen
geven we de kinderen van
die groep een briefje mee,
met de vraag of ouder(s) ,
verzorger(s) hun kinderen
willen controleren.
Ook willen we de kinderen
op school controleren.
Daarom zoeken wij dringend luizen moeders, vaders die ons daarbij willen helpen.
Opgave kan bij de leerkrachten.
Een middel dat heel goed
schijnt te werken tegen

2018/2019. In verband
met de personeelsformatie en de
groepsindeling is
het voor
ons erg
belangrijk te
weten
hoeveel
leerlingen wij in het nieuwe
schooljaar kunnen verwachten. Daarom is uw
kind net 3 of wordt het
binnenkort 3 jaar en uw
heeft uw kind nog niet
aangemeld is het goed om
zo spoedig mogelijk een
afspraak te maken. Ook
als u ouders kent die nog
geen kind bij ons op
school hebben is het
goed dat aan deze ouders
te melden.
Wij kunnen dan met de
verwachte instroom van
nieuwe leerlingen een zo
goed mogelijke klassenverdeling maken.

Jumbo spaaractie.
hoofdluis is “Tea Tree”. Te
verkrijgen bij het Kruidvat.

Aanmelding leerlingen
Het nieuwe jaar is nog
maar net begonnen of we
moeten nu al gaan beginnen met de voorbereiding
voor het schooljaar

Via de Jumbo spaaractie
hadden we voor onze
school €1071,03 te besteden.
Intussen is hier materiaal voor besteld.
We hadden de keuze om
heel veel Knex voor de
verschillende groepen
aan te schaffen.

Nieuws uit de IB–hoek

In het kader van techniek komt dit uitstekend
van pas.
Materialen die we
anders niet aan kunnen schaffen.
Dus nogmaals: alle
spaarders hartelijk
bedankt.
Modder.
Ondanks het feit
dat het grote grasveld bij onze school drainage heeft blijft het bij
regen zeer nat.
Sommige delen veranderen in een modderpoel.
Toch willen we onze kinderen niet beperken in
hun spel.
We merken dat de kinderen het nodig hebben
om veel te bewegen.
Er zijn soms hele klassen
die staan te voetballen.
Groepen door elkaar en
jongens en meisjes door
elkaar.
We hopen op uw begrip
dat uw kind(eren) soms ’s
middags niet al te schoon
thuis komt ( komen).
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Nieuwe leerlingen
Naud Schoonbeek wordt 22
januari 4 jaar. Naud komt in de
klas 1/2 b bij Juf Karin. Sinds
8 januari zijn Roos Kottmann
en Ivana Ham bij ons op school gekomen. Roos zit in
groep1/2 A bij juf Lotte en Ivana in groep 8 bij juf
José. We wensen ze allemaal een heel fijne tijd bij ons
op de Viersprong.

In de bibliotheek in Klazienaveen is een ouder kind café georganiseerd. Zie ook de bijlage.
OUDER & KIND Café Bibliotheek Klazienaveen
Woensdag 7 februari 09.30 uur – 10.30 uur
Kom in contact met andere ouders en kinderen en wissel ervaringen uit. Met
tips van preventief jeugdwerkers Alena Sinanovic en Iris de Groote.
(alles onder het genot van een kopje koffie of thee)

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
Op maandag hebben wij elkaar een
gelukkig nieuwjaar gewenst met ranja
en een nieuwjaarsrolletje. We hebben
een verhaal gelezen over slak die door
nieuwjaar helemaal in de war was met
de tijd. Op dit moment werken wij over
het thema winter. Het verhaal kikker in
de kou staat hierin centraal. De
kinderen hebben zelf onderzocht hoe
je nou van water ijs kunt maken. Ook
hebben we vogelvoer gemaakt. Deze
week leren we de letter h van haas.
Groep 1/2b

Voor iedereen een GELUKKIG
NIEUWJAAR. De eerste dagen van 2018
hebben we het verhaal “gelukkig
nieuwjaar,slak” gehoord. Deze slak weet nog
niets van de tijden en de dagen van de week.
Dat wordt hem allemaal duidelijk gemaakt.
De dagen van de week en de datum
bespreken wij ook elke ochtend. In het
nieuwe jaar zijn wij nu ook begonnen om dit
in het Engels te doen. In het nieuwe jaar
hebben we ook een andere dagindeling, wij
gaan nu eerst aan de tafels werken en na
het fruit eten naar buiten. Andere dingen
die wij doen staan in het thema van de
winter. Zo zijn we bezig met het passen en
meten van een voederhuisje voor de vogels
en om raampjes te maken met
sneeuwvlokjes. We blijven allerlei dingen
doen met letters en cijfers…..nogmaals
HAPPY NEW YEAR.

Groep 1/2c
We werken met het thema Winter. De
kinderen hebben afgelopen week de
letter W van winter en wanten en de
letter V van vorst en vriezen geleerd.
In onze klas staat een wintertafel. Op
de wintertafel liggen drie soorten
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Kyra Groote
Juf Lotte
Milou Legebeke
Ilse de Vries
Serita de Groot
Ivo Berghuis
Kayleigh Scheper
Jazlynn van Oorsouw
Tijn Heidinga
Noa Schoonbeek
Laurynn van Dijk
Renzo van Dijk
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schaatsen. We hebben geleerd dat
deze schaatsen Noren,
kunstschaatsen en Friese
doorlopers heten.
We zingen in onze klas een Engels
liedje. Het liedje gaat over kleine
pinguïns. Hierdoor leren we in het
Engels te tellen van 1 t/m 10, terug
te tellen van 10 t/m 1 en de woorden
kleine en pinguïns
Groep 3

Op maandagmorgen zijn we
begonnen om elkaar met een rolletje
en een beker met drinken een
gelukkig nieuwjaar te wensen.
Gezellig in de kring vertelden alle
kinderen wat ze in de kerstvakantie
hebben gedaan. In de vakantie zijn
de kinderen ook bezig geweest met
de leesopdrachten en de spelletjes
uit het boekje m.b.t. kern 5. Het
was te merken dat de kinderen alle
letters nog kenden die we geleerd
hebben. In kern 6 waar we nu mee
begonnen zijn, komen de letters g,
au, f ui en ei nog aanbod. In deze
kern zijn we bezig om ons voor te
bereiden op het letterfeest. De
ouders/ verzorgers worden hiervoor
uitgenodigd. Begin februari gaat
Juf Lisa haar eind stage van de
PABO bij ons in de klas doen. Ze is
er dan op de maandag, dinsdag en
woensdag. Op alle woensdagen
krijgen de kinderen gym van een
gym docent in opleiding.
Groep 4
Op maandagmorgen zijn we
begonnen om elkaar met een rolletje
en een beker met drinken een
gelukkig nieuwjaar te wensen.
Gezellig in de kring vertelden alle
kinderen wat ze in de kerstvakantie
hebben gedaan. Vorige week hebben
we laatste lessen van dit blok van
spelling en taal gemaakt. Deze week
signaleringstoetsen en remediëren
of verrijking. Volgende week de
controletoetsen van rekenen, taal en
spelling. Eind januari/ begin
februari gaan we de CITO-toetsen
maken
Groep 5
Gelukkig is iedereen weer met 10
vingers na de vakantie in groep 5
terug gekomen! Afgelopen week
zijn de leerlingen begonnen met het
project WaterSpaarders. Hierbij
gaat het om het zuiniger en
bewuster omgaan met water,
bijvoorbeeld door korter te
douchen. De leerlingen hebben
allemaal een startmeter mee
gekregen waarop ze kunnen invullen
hoe lang ze gedoucht hebben deze
week. Dit moet eind van de week
weer mee naar school voor de rest
van het project!!

Volgende Nieuwsbrief 31-01-2018

Groep 6
De kinderen van groep 6 zijn deze
week begonnen met Leesvirus. Dit is
een project waarbij ze boeken lezen,
hun mening geven over de boeken en
reageren op elkaars meningen. Er
zijn tien nieuwe boeken in de klas
gekomen die de kinderen om de
beurt gaan lezen, waarna ze hun
mening mogen geven in een boekje en
op het internet. Ook ouders/
verzorgers kunnen een kijkje nemen
op de website: www.leesvirus.nl. De
kinderen zijn met veel enthousiasme
begonnen met lezen!
Groep 7
We zijn druk aan het oefenen voor
het verkeersexamen. Als het
mogelijk is om thuis het
verkeersexamen online te oefenen
dan hoort u dit z.s.m. Eind januari
maken we weer Citotoetsen van
Spelling, Rekenen en begrijpend
lezen! Met rekenen oefenen we
procentsommen. Dit gaat steeds een
beetje beter, maar het blijft een
lastig onderdeel.
Groep 8
Voor de kerstvakantie zijn de Cito’s
van rekenen, spelling, begrijpend
lezen enz. gemaakt. De resultaten
worden op dit moment verwerkt.
Daarna kunnen we het advies voor
het voorgezet onderwijs afronden. U
krijgt binnenkort een uitnodiging om
samen met uw zoon/dochter dit
advies op school te komen bespreken.
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