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

CONTROLE.

We waren gewend dat we
na elke vakantie een luizencontrole op school zouden hebben. Helaas heeft
het even geduurd voor we

Nieuwe leerlingen.

weer voldoende ouders
konden vinden die de controle van de ouders van
onze schoolverlaters konden overnemen. Gelukkig
hebben we op dit moment
weer een groepje ouders
die de controle vanaf nu
weer gaan doen. In de week
na een vakantie is er weer
een controle. De eerste
controle is donderdag 15
maart. Voor een goede controle; is het goed dat uw
kind die dag geen haargel
of vlechten in het haar
heeft. Natuurlijk is het
goed om ook zelf regelmatig uw kind op luizen te
controleren. Zo kunnen we
er samen voor zorgen dat
onze school hoofdluis vrij
blijft. Dus as. Donderdag
15 maart HOOFDLUIS-

Zoals we in een vorige
nieuwsbrief melden, zijn
we op dit moment druk
bezig met de formatie
voor het schooljaar 2018
-2019. Voor ons is het
goed dat we duidelijk in
beeld hebben hoeveel
leerlingen we kunnen verwachten. Na de vorige
oproep zijn er veel ouders die een afspraak
voor een informatief
gesprek of aanmelding
hebben gemaakt. Als uw
kind nu 3 jaar is of dit
schooljaar nog 3 wordt
en u nog geen afspraak
heeft gemaakt, willen we
u vragen om dat alsnog
te gaan doen. Voor een zo
goed mogelijke groepsverdeling is het voor ons
fijn om te weten hoeveel
leerlingen we kunnen verwachten. Op het moment
dat de groepsverdeling
definitief is zullen wij
dat aan u melden.
Contact avonden
Op 26 en 27 maart zijn
de contactavonden gepland. Binnenkort kunt u
van de leerkracht van uw
kind(eren) een uitnodiging verwachten. We
willen u vragen om deze
datums alvast in uw agen-

Nieuws uit de IB–hoek

da te noteren. Woensdag
28 maart gaat het rapport van uw kind mee. Als
uw kind het rapport nog
thuis heeft zou u deze
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dan weer naar school
willen meegeven. Voor de
groepen 1, 2 en 3 zal dit
het eerste rapport zijn.

Weerbaarheid
In het kader van weerbaarheid, maar ook het
in contact komen met
wat “andere” sporten
krijgt een aantal klassen
de volgende lessen.
Groep 3 t/m 8 krijgt
twee keer een judo les.
Groep 8 krijgt drie keer
een Thai boks les.
Groep 4 en 6 krijgt acht
maal een karate les.
We hopen te bereiken
dat de kinderen door
deze lessen gemakkelijker voor zich zelf op
durven te komen.

Drents.
Op 27 maart komt een
aantal voorlezers in de
verschillende groepen in
het Drents voorlezen.

Maaike is nu ruim een half jaar bij ons als maatschappelijk werkster.
Wij ervaren de samenwerking met haar als zeer prettig. De kinderen met wie zij in gesprek gaat voelen zich veilig bij haar. Ook
kunnen ze heel goed met haar over hun gevoelens spreken. Ook
heeft ze een belangrijke rol in het 1,2,3,4tje waarin ik heel veel
ondersteuning krijg over de zorg voor onze kinderen van de Viersprong. Nu is mijn vraag of er behoef is aan een spreekuur. Als dit
wel zo is mogen jullie dit bij mij melden.
Juf Yvonne
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Dit voorlezen wordt georganiseerd door het Huus
van de Toal. We zijn heel
benieuwd naar de reactie
van de kinderen na afloop.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a en b
Wij werken over het thema “kikker en
zijn vriendjes”. Wij voeren
verschillende reken- en taalactiviteiten
uit zoals; getallen raden (is het getal
hoger of lager), kikkersprongen maken
tot en met 20 en weer terug. Ook komt
verkort tellen aan bod; dus 2,4,6,en zo
verder. Vormen en kleuren memory,
kikker knutselen, rijmen met kikker,
lezen en voorbereidend schrijven.
Daarnaast zijn we ook bezig met dingen
over Pasen….
Groep 1/2c
We werken nu met het thema Rupsje
Nooitgenoeg.
We leren dat een rups uit een ei komt.
Dan maakt de rups een huisje en dat
huisje heet een cocon. In de cocon
verandert de rups in een vlinder.
We leren de letter n van Nooitgenoeg
en de letter t van taart. We hebben
ook Rupsje Nooitgenoeg geknutseld.
Het prentenboek en speel-ontdek-boek
over Rupsje Nooitgenoeg hebben we
mee naar huis gekregen. We kunnen
zowel op school als thuis met het
thema werken.
Groep 3
Hallo allemaal,
Ik ben Lisa en ik loop mijn eindstage in
groep 3 van de Viersprong. Mijn
lievelingskleur is roze en ik woon in
Klazienaveen. Ik ben 24 jaar en ben dol
op lezen en paardrijden. Iedere week

doe ik een paar uur vrijwilligerswerk
bij Stichting Paardrijden voor
Gehandicapten Emmen, iets dat ik
ook met heel veel plezier doe. Op
maandag, dinsdag en woensdag ben
ik op de Viersprong, mijn eindstage
loopt tot en met juni. De groep
waarin ik mijn eindstage loop, groep
3, is een erg leuke groep. De
kinderen zijn erg lief en
behulpzaam. Aan het eind van dit
schooljaar rond ik de Pabo af.
Groetjes, juf Lisa

Verjaardagen

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
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Rosan Eising
Julian Schulte
Pim Lubbers
Dylan de Geus
Vera Arling
Twan Peters

gr.3
gr. 6
gr.1/2a
gr. 3
gr. 1/2a
gr. 1/2a

Groep 4
Afgelopen week hebben de kinderen
de signaleringstoetsen gemaakt. Nu
gaan we extra oefenen. Kinderen die
het al kunnen krijgen
verrijkingsbladen. Aan het einde van
deze week beginnen we met de
controletoetsen van spelling, taal en
rekenen. We hebben de tafel van
1,2,3,4,5,6 en 10 gedaan. Deze week
beginnen we met de tafel van 7. De
kinderen die het niet halen, krijgen
na de tafel van 9 herkansing voor de
tafels die ze niet gehaald hebben.
We tekenen, knutselen en zingen
over de lente en Pasen. Woensdag 4
april gaan we weer naar de
bibliotheek om boeken te ruilen.
Elke week leren de kinderen weer
nieuwe Engelse woorden. Deze week:
food, meals and drinks. Juf Kaily
heeft al techniekles gegeven met
Kapla, rietjes, Lego en Knex.

lang karate tijdens de gymles!
Vergeet uw kind niet op te geven
voor de avondvierdaagse (14 t/m 17
mei 2018) dit kan tot uiterlijk 21
maart 2018. Lever het strookje en
gepast geld in bij juf Henrianne of
juf Kaily
Groep 7 en 8
Dinsdag 20 februari zijn we naar
het Esdal College geweest. Hier
hebben we les gehad in het
ontwerpen van een medaille door
het programma Tinkercad te
gebruiken. Als onderdeel van dit
project gaat iedere klas een
medaille ontwerpen voor de triatlon.
Een jury zal uit alle uitzendingen
een winnaar kiezen. Het winnende
ontwerp zal als medaille geprint
worden voor alle kinderen die
deelnemen aan de kindertriatlon.

Nieuwe leerlingen
Op 7 maart is Demircan Aygün in
groep 6 en Cemre Aygün in
groep1/2 bij ons op school gekomen. We wensen Demircan en Cemre een heel fijne
tijd bij ons op
school.
Stefan Roufs is op
12 februari 4 jaar
geworden. Hij zit in
groep 1 bij juf Rianne . We wensen
Stefan een heel
fijne tijd bij ons op de Viersprong.

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak
er een mooie dag van.
OEI!! Helemaal vergeten. 27 februari
jl. was juf Rianne van groep 1/2c jarig.
We zijn haar helemaal vergeten te
feliciteren. Juf Rianne alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

naar school nemen, maar dat hoeft
niet!
Groep 6
Vanaf volgende week maandag, 19
maart, krijgen de kinderen 8 weken
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