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

Luxe ziekteverzuim.

In het kader van PBS
zeggen we niet wat we
niet willen zien maar
benoemen we wat we wel
willen zien.

Op vrijdag 23 februari
houden de leerplichtambtenaren een actiedag luxe verzuim. Dat
wil zeggen ze komen op
de scholen om te controleren welke kinderen er niet zijn.
Vervolgens gaan ze bij
die kinderen op huisbezoek om te controleren of de kinderen
echt ziek zijn.
De locatieleider is verplicht ( het vermoeden
van) luxe verzuim te
melden. In bijzonder

Daarom geven we ook
lessen in gedrag.
In een
paar
regels
benoemen we
gewenst
gedrag.
Bijvoorbeeld:
“Gedrag in de klas”:
- Loop rustig de klas
binnen en ga op je eigen
plek zitten
- Kijk naar het digibord
wat je moet doen
- Gebruik het materiaal
waarvoor het is bedoeld
- Hou je handen en voeten bij jezelf
- Luister goed naar je
juf of meester
Zo hebben we voor verschillende ruimtes en
situaties heel concrete
gedragsregels.

Gynzy
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Op ons digibord werken we met het programma Gynzy.
Er zijn allerlei oefeningen binnen dit programma te doen.
Nu is er ook een kinderversie.
De kinderen van groep
6, 7 en 8 hebben allemaal een account gekregen.
Daarmee kunnen ze
ook thuis met dit
programma werken.
3D printer

situaties kan een locatieleider verlof verlenen.
Echter dat zal niet
gebeuren op 23 februari

Nieuws uit de IB–hoek

Zoals vorige keer in
de nieuwsbrief stond
krijgen alle kinderen
van groep 7 en 8 op
het Esdal college les
in het ontwerpen
voor de 3D printer.
Om dit te kunnen
doen heeft ieder kind
een account nodig voor
het programma Tinkercad.
Deze accounts zijn
intussen aangemaakt.
Hierdoor kunnen alle
kinderen van groep 7

Bijna alle kinderen hebben de Cito’s gemaakt.
Vanaf dinsdag 13 februari heb ik gesprekken met de leerkrachten over de
kinderen. Wie heeft welke extra zorg nodig en op welk gebied. En natuurlijk
kijken we ook heel goed naar de kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
Gelukkig hebben we voor alle groepen de mooie kisten van Levelwerk en nog
een plus kist na groep 8. Uit deze plus kist werken ook enkele kinderen van
groep 8. Als er extra zorg nodig is voor uw kind dan nemen de leerkrachten
contact met u op.
Juf Yvonne
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en 8 ook thuis voorwerpen ontwerpen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
Vorige week hebben we de letter ‘w’
van wol geleerd. Wij hebben het thema
winter afgesloten met de winterspelen
in de gymzaal. We gingen sneeuwballen
gooien, schaatsen en glijden van een
berg. Op dit moment werken we over
‘Kikker is verliefd’. We hebben al mooie
harten gemaakt voor op het raam. Ook
hebben we harten van licht naar donker
gemaakt. We hebben Engelse woorden
over school geleerd.
Groep 1/2b
We hebben een nieuwe letter geleerd;
de w van wol. Daar hoort het volgende
versje bij; Weet je Wat ik Wou? Ik
Wou dat in de Winter de Wind van Wol
Was, Want als-ie dan ging waaien, Was
het of die wind mijn Wangen wilde
aaien. Doordat we dit versje steeds
opzeggen, wordt de klank steeds
gehoord. Daarna komt het letterteken
erbij. We hebben een Mc Drive in de
klas! We gebruiken de fiets om
bestellijsten uit te delen, ieder kind
schrijft zijn bestelling daarop. De
lijsten met daarop de menu’s hangen op
verschillende plaatsen in de klas. Ieder
kind kan ze op deze manier zo goed
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Alvast van harte gefeliciteerd. Maak
er een mooie dag van.

mogelijk naschrijven. Vervolgens
worden deze bestellingen door de
medewerkers gemaakt en
rondgebracht. Erg gezellig
Groep 1/2c
We werken nu met het thema
kikker. Met kikker is iets raars aan
de hand. Hij voelt zich vreemd. We
denken eerst dat kikker ziek is,
maar dit is niet zo. Kikker voelt zich
zo vreemd, omdat hij verliefd is.
In de klas hebben we een hart
geknutseld voor iemand die we lief
vinden. De harten hangen tot het
eind van het thema in de klas.
Bij een nieuw thema horen ook
nieuwe letters. We leren de letter h
van haas en hart en de letter ee van
eend.
Groep 3

Op maandagavond 12 februari
mochten de ouders van groep 3 de
DVD over het werken in groep 3
bekijken. Zo konden de ouders zien
hoe taal/lezen, schrijven en rekenen
op een morgen aangeboden wordt.
De kinderen mochten onder
schooltijd de DVD ook bekijken. Om
zich zelf te zien is natuurlijk
prachtig en verassend. Op
dinsdagmiddag 20 februari wordt
het letterfeest gevierd met ouders
en verzorgers.
Groep 4
De Cito-toetsen zijn gemaakt. Aan
de hand van de uitslagen maken we
een nieuwe indeling van de
zorggroepjes. De kinderen hebben
maskers gemaakt voor carnaval. We
hebben gezongen, gedanst en in de
polonaise gelopen. Tijdens de gymles
hebben we enkele olympische
sporten gedaan. De kinderen hebben
sneeuwpoppen gemaakt en verliefde
panda’s voor Valentijn. We zijn met
een project bezig: Waterspaarders.
We gaan proberen water te
besparen door korter te douchen en
de kinderen hebben een etiket
gemaakt voor op een shampoo- of
douchegelfles om water besparen te
stimuleren.
Groep 5
In groep 5 zijn we bij rekenen
begonnen met onder elkaar optellen
en aftrekken. De kinderen krijgen
een blad met minsommen mee om
thuis te oefenen. Op de achterkant
van dit blad staan wat sommen met
kalenders. Deze kunnen ze ook thuis
maken. Het is geen verplicht
huiswerk!! Ze mogen het mee terug
naar school nemen, maar dat hoeft
niet!
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Groep 6
De kinderen
van groep 6
zijn nog steeds
bezig met
leesvirus. Iedere week komen er
quizvragen online te staan die de
leerlingen kunnen beantwoorden
doordat ze de boeken gelezen
hebben. Dit doen niet alleen wij,
maar ook andere scholen! In week 13
(vanaf 26 maart), als het leesvirus is
afgelopen, wordt er bekend gemaakt
welke school de meeste goede
antwoorden gegeven heeft.
Spannend!!
Groep 7
We zijn met de hele groep naar de
film geweest: “Toen mijn vader een
struik werd”. Het was een verhaal
over de oorlog. Leerzaam en erg
indrukwekkend.
Alle Cito toetsen zijn inmiddels
afgerond, dus kunnen we ons weer
richten op de lessen van de methode.
5 april maken de kinderen het
theoretisch verkeersexamen. Op de
website van VVN kunnen ze thuis
oefenen.
Groep 8
Groep 8 doet dit jaar mee aan het
project “3D kanjers”. Dit is een
project waarbij er samengewerkt
gaat worden met het Esdal College
en alle basisscholen uit Klazienaveen,
Zwartemeer en Nieuw-Dordrecht.
Dinsdag 20 februari gaan we naar
het Esdal voor een les met de 3D
printer.
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