Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
PBS
Eén van de kernwaardes
voor onze school t.a.v. PBS
is “Respect”.
Nu is dat een moeilijk begrip. Wat is respect.
Twee jaar geleden hebben
we hier met alle kinderen
over gesproken.
Met elkaar zijn we
tot de volgende conclusie gekomen.
Het begrip
“Respect” betekent
voor kinderen en
leerkrachten van De Viersprong het volgende:
We luisteren naar elkaar.
Iedereen mag z’n mening
geven.
We zeggen de waarheid.
We helpen elkaar. Komen
voor elkaar op.
We accepteren iedereen
zoals zij/hij is.
We spreken aardig over
elkaar.
We troosten en helpen
elkaar als dat nodig is.
We geven elkaar complimenten.
We laten iedereen meedoen als we spelen.
We sluiten dus niemand
buiten.
We spreken elkaar bij de
naam aan.

We vinden het netjes om
oudere mensen met “u ‘
aan te spreken
3D printers
Wij hebben op school de
beschikking over 2 3D
printers.
Dit jaar hebben we daar
nog weinig
mee gedaan.
Dat is op alle
scholen in
Klazienaveen
het geval.
om kinderen toch vertrouwd te maken met de
printer is er een drie
jarig project gestart.
Alle kinderen van alle
groepen 7 en 8 in Klazienaveen krijgen op het
Esdal college les in het
ontwerpen en printen van
3D objecten.
Deze lessen worden gegeven door een docent
van het Esdal college.
Ook is bedacht dat alle
kinderen van deze groepen een medaille ontwerpen voor de kinder triatlon.
Elke school kiest de medaille die ze willen inzenden.
Een jury kiest vervolgens

Nieuws uit de IB–hoek

de medaille die daadwerkelijk voor iedere deelnemer wordt geprint.
Ook zouden we als klein
bedrijfje bijvoorbeeld
sleutelhangers e.d. kunnen printen.
Zo zijn er heel veel toepassingen te bedenken.
Op termijn kunnen de
kinderen van groep 7 en
8 hun vaardigheden ook
doorgeven aan de jongere groepen.
Luizenmoeders
Helaas hebben we na
onze laatste oproep nog
geen opgave voor luizenmoeder gekregen.
Toch willen we graag dat
de kinderen na een vakantie worden gecontroleerd. Dit is namelijk een
heel effectief middel om
hoofdluis te voorkomen.

En na de serie “De luizenmoeder” heeft u vast
wel een idee hoe interes-

31-01-2018
Jaargang 14
Schooljaar 20172018 nr 9

In dit nummer
o.a. :
PBS

1

3D printers

1

Luizenmoeders

1

IB-hoek

1

Nieuws uit de klas

2

Verjaardagen

2

Agenda

2

sant het op school is.
“En dat vinden we niet
raar, maar…………
bijzonder”.
Dus nog een keer de oproep: meld je alsjeblieft
aan als luizenmoeder.

Nieuws uit de IB hoek
Wij ( OBS de Viersprong) vinden het heel erg belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen. Dat ze gelukkig zijn.
Ook is het belangrijk om te leren dat je rekening met elkaar moet houden. Wat zeg ik tegen die ander en hoe. Om
te weten hoe de kinderen zich voelen hebben we de afgelopen weken SCOL afgenomen. Kinderen en leerkrachten
vullen in of ze zich bv. veilig voelen, of ze vlug boos zijn enz.
Nadat we dit allemaal hebben ingevuld heb ik met alle leerkrachten een gesprek gehad over de kinderen in hun
klas. En dan ging het voornamelijk over;
Wat hebben de kinderen nodig.
Hoe gaan we dit doen.
Wat gaan we inzetten.
Hebben we nog hulp van buitenaf nodig?
Als er echte zorg is dan neemt de leerkracht contact met u op. En als u zelf zorgen
over uw kind heeft dan is iedereen altijd welkom bij mij.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a

Vorige week hebben we een nieuwe letter
geleerd: de letter ‘h’ van ‘haas’. Ook hebben
we sneeuw gemaakt van baking soda en
scheerschuim. Sinds een paar weken mogen
de kinderen tijdens het werken ook werken
op het digibord. In tweetallen kunnen ze dan
zelfstandig allerlei reken- en taalspelletjes
spelen. De spellen worden eerst in de kring
besproken. Deze week heeft groep 2 de
Citotoets.

Groep 1/2b

We hebben gewerkt over de winter. Daarbij
stond het boek “kikker in de kou” centraal.
We hebben geleerd dat een kikker het erg
koud krijgt in de winter, half dood, maar zo
gauw als de lente begint dan wordt hij weer
warm en komt ie weer tot leven. Ook hebben
we geleerd .hoe de kikker ontstaat; eerst
kikkerdril, dan een kikkervisje, daarna
groeien er achterpootjes, vervolgens
voorpootjes en dan gaat de staart weg. Zo
zie je maar weer dat een kikker erg
interessant kan zijn. Ook hebben we ons zo
goed mogelijk voorbereid op de Cito toetsen
van taal en rekenen.

Groep 1/2c

We werken in de klas nog met het thema
winter. We herhalen de letter W, de letter
V en alle andere geleerde letters. We
oefenen het verdelen en samenvoegen van
materialen. Dit doen we met potloden. Als
we 10 potloden hebben, dan kunnen we dit
o.a. verdelen in 6 en 4. En als we 6 en 4
samenvoegen, dan hebben we weer 10
potloden. We kunnen o.a ook 10 potloden
eerlijk verdelen in 5 en 5.
Groep 3
Spannende verhalen is het thema van kern 7
van Veilig Leren Lezen. Deze periode zijn we
veel bezig om spannende boeken te lezen.
Over deze boeken mogen de kinderen op de
vertelstoel vertellen waar de verhalen over
gaan. Tevens mogen ze zelf verhalen
verzinnen en opschrijven . Met de alfapet op
hun hoofd vertellen ze een zelfbedacht
verhaal. We zijn ook druk bezig om het
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Alvast van harte gefeliciteerd. Maak
er een mooie dag van.
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letterfeest voor te bereiden. Doordat
de kinderen nu alle 34 letters kennen,
kunnen ze alles lezen. Op maandagavond
12 februari krijgen de ouders de dvd te
zien over het werken in groep 3. Juf Lisa
gaat vanaf maandag 5 febr t/m eind juni
op maandag, dinsdag en woensdag haar
eindstage van de PABO bij ons doen.

Groep 4

De controletoetsen van taal, spelling en
rekenen hebben we vorige week gemaakt.
Deze week maken we de Cito-toetsen.
We sparen voor de beloning binnen
speelgoed meenemen. Samen hebben de
kinderen 2018 gekleurd en in elkaar
gezet. Ook zijn er mooie
carnavalsmaskers gemaakt. We hebben
de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 geoefend.
Een aantal vindt de tafel van 3,4 en 5
nog lastig. We werken elke
dinsdagmiddag op de IPad aan
Nieuwsbegrip XL. 19 februari gaan we
weer boeken ruilen in de bibliotheek.

Groep 5

Vorige week hebben de leerlingen voor
techniekles met knex en rietjes allerlei
leuke dingen gebouwd, Een aantal foto’s
hiervan zijn terug te vinden op klasbord.
Ook zijn de kinderen met het project
waterspaarders bezig geweest. Het was
de bedoeling dat ze thuis gingen ‘klokken’
hoe lang ze onder de douche stonden,
helaas hebben we maar een paar briefjes
teruggekregen.
Deze week zijn we ook met de Cito’s
begonnen; rekenen, begrijpend lezen en
spelling.

Groep 6

De kinderen van groep 6 hebben een
inlogcode gekregen voor Gynzy Kids. Hier
kunnen ze van alles op oefenen en ook
staan er een aantal taken klaar. Het
oefenen met spelling en rekenen is
hetzelfde als onze methodes. Hier
kunnen ze mee oefenen als ze dat willen.
Tot nu toe zijn de kinderen erg
enthousiast.

VOORSTELLEN
Via deze weg wil ik me graag
voorstellen. Mijn naam is Mark
Linneman. Ik ben 24 jaar oud en ben
woonachtig in Emmen. In september
2014 ben ik begonnen met de
opleiding PABO (opleiding tot leraar
basisonderwijs) op Stenden
Hogeschool.
Op dit
moment zit ik
in mijn vierde
leerjaar, het
afstudeerjaar.
In het derde
jaar (vorig
jaar) van de
PABO ben ik
al werkzaam
geweest op
deze school.
Ik heb toen
stage gelopen
op maandag en dinsdag in groep 8.
Tijdens dit schooljaar heb ik veel
geleerd en het erg naar mijn zin
gehad, vandaar dat ik het erg leuk
vind om nogmaals les te mogen geven
in groep 8!
Deze LIO-stage staat bekend als de
afstudeerfase van de opleiding. Dit
houdt in dat ik werkzaam zal zijn op
maandag, dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag. Vanaf 5 februari
zal ik starten met mijn LIO-stage en
dit zal 20 schoolweken duren. Het
streven is om eind juni de LIO-stage
af te ronden.
Ik heb er erg veel zin in en hoop op
een prettige samenwerking met
iedereen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u mij altijd aanspreken.

Groep C

Deze week maken we citotoetsen van M
7 ( midden 7 ) We hopen dat alle
kinderen weer naar hun kunnen
presteren. Het blijft belangrijk dat
kinderen thuis Muiswerk oefenen! We
oefenen een keer extra per week voor
het verkeersexamen.

Groep 8

We zijn gestart met de Drentse
Kinderjury, de komende periode lezen de
kinderen 10 verschillende boeken. Deze
boeken mogen 1 week mee naar huis, de
inlever dag is op vrijdag. Aan het eind
van het project gaan we onze top drie
bepalen, deze uitslag telt mee voor het
hele project in Drenthe.
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