Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Luizencontrole.
Gelukkig hebben we een
aantal moeders bereid
gevonden de luizencontroles uit te voeren.
De controle is afgelopen
week uitgevoerd.

Na elke vakantie worden
de kinderen gecontroleerd.
Als er tussentijd hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders
van de bewuste groep
door middel van een
briefje geïnformeerd.
Luizenmoeders heel hartelijk bedankt en dat
vinden we niet raaaar
maar bijzonder.
De Grote rekendag
Vandaag hebben we
meegedaan aan de grote
rekendag. Dit is een initiatief van de universiteit van Utrecht.
Het thema dit jaar

is :”De school als pakhuis”. We hebben in de
verschillende klassen
op een alternatieve
manier gerekend.

gedrag. B.v. “je deed
heel goed mee”.
“Super geholpen”.
Enz.

PBS

Bij een afgesproken
groepsaantal verdient de groep een
groepsbeloning.

Onze positieve schoolcultuur willen we bekrachtigen door de
volgende acties/
afspraken.
Wanneer de kinderen
positief gedrag laten
zien bekrachtigen we
dat door het geven van
beloningskaartjes.
Dit kan gedurende de
hele schooldag gebeuren. In het begin specifiek voor die zaken
die te maken hebben
met de les in goed gedrag van die week.
De kaartjes worden
“at random” weg gegeven.
De kaartjes zijn aangepast aan de leeftijd
van de kinderen.
Op de kaartjes kan
een spreuk komen die
te maken heeft met
het getoonde goed

De kaartjes worden
per dag ingeleverd.

Leerkracht heeft
invloed op wat mag
worden gekozen.
( beperkt aanbod).
Paaslunch
Voor de paaslunch
morgen moeten de
kinderen meenemen:
Een bord, een beker
en bestek, voorzien
van naam.
Goede vrijdag
Aanstaande vrijdag
zijn de kinderen
vrij,( Goede vrijdag).
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En natuurlijk zijn de
kinderen maandag op
tweede paasdag ook
vrij.
Wij wensen iedereen
vrolijke Pasen.

Nieuws uit de IB–hoek
Als we samen ( ouders, leerkracht, IB-er) een vermoeden hebben dat uw kind dyslectisch zou kunnen zijn dan:
Bespreken we dit samen met de ouders.
De resultaten van de CITO ’s spelen hier een belangrijke rol in.
De resultaten van spelling, taal en lezen van de methode gebonden toetsen spelen hier ook een grote rol in.
Samen met de ouders gaan we een aanvraag voor een onderzoek doen.
Als uit het onderzoek de uitslag is dat uw kind dyslectisch is dan krijgt hij/ zij anderhalf jaar extra begeleiding.
Dit kan ook tijdens schooluren.
Dit wordt vergoed door de ziekte kosten verzekering.
Ondertussen als we zien dat een kind heel veel moeite heeft met lezen en spelling hebben wij als school een
plan van aanpak.
Dit plan van aanpak zetten we meteen in als we als leerkracht zien dat een kind moeite heeft met lezen en
spellen.
Dit wordt natuurlijk met de ouders besproken.
We bespreken wat we extra oefenen, hoe en wat ouders eventueel thuis kunnen gaan oefenen.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
Vanaf deze week werken we over het
thema lente. We hebben met de hele
groep een nieuwe themadeur gemaakt.
Ook hebben we de
letter ‘l’ geleerd.
Donderdag vieren we
op school Pasen. We
hopen dat de
paashaas nog even bij
ons langs komt. We
gaan rond 11:00 uur
op school eten.
Groep 1/2b
Vorige week heeft juf Nikki de hele
week natuurlessen gegeven. Het ging
over het weer. De zon, de regen, de
wind en de regenboog zijn besproken.
Ook hebben ze allemaal een zon
geknutseld, samen een regenwolk
gemaakt, een windmolen gemaakt en
een mooie regenboog geverfd. De
lessen waren erg interessant.
Daarnaast hebben we ook steeds nog
gewerkt over kikker en zijn vriendjes,
en over Pasen.
Groep 1/2c
Het is bijna Pasen. In onze klas hebben
we een Paastafel en we kregen van onze
juf een placemat, die we zo mooi
mogelijk hebben ingekleurd.
We hebben meegedaan met de Grote
Rekendag. We gingen in de klas
verschillende dingen tellen en hiervan
hebben we op het bord een grafiek
gemaakt.

thema voorstellingen. Om dit thema
af te sluiten geven de kinderen
elkaar een mooie voorstelling. Ook
hebben we de afgelopen periode
gespeeld met de poppenkast in de
klas. We zijn ook druk bezig met
Pasen en we hebben allemaal mooie
paaseieren gemaakt. Morgenmiddag
gaan we lekker op school eten en ’s
middags spelen we leuke
paasspelletjes. Hopelijk komt de
paashaas ook even langs.
Wij wensen iedereen fijne
paasdagen!
Groep 4
We hebben de controletoetsen
gemaakt van taal, spelling en
rekenen. De kinderen hebben mooie
eieren versierd, paasmandjes
gemaakt, ei met haren, paasboom,
kippetjes en voorjaarshoedjes
gemaakt. We hebben een
boswandeling gemaakt als beloning
voor goed gedrag. We zijn het liedje
van de koningsspelen druk aan het
oefenen: Fit lala.
Groep 5
Dinsdagochtend is er in groep 5
voorgelezen in het Drents. Dit was
erg leuk en een aantal kinderen in
onze groep kunnen ook een aardig
mondje Drents praten! Alle kinderen
hebben het blad Wiesneus

Groep 7

Dinsdag 27 maart kwam Henk
‘s ochtends in onze groep. Hij kwam
in het Drents voorlezen. Hij heeft
3 verhaaltjes voorgelezen. De
onderwerpen waren wisselend:
Pesten, Verliefd zijn en een verhaal
ging over een meisje waarvan haar
moeder in een rolstoel zit.
10 april gaan we met de kinderen
naar het Rijksmuseum. We zijn rond
kwart over vijf terug bij school.
Groep 8
Dinsdagochtend
zijn we in het
Drents
voorgelezen door
Lieuwe van
Zanden.
Woensdag 28
maart is de
jaarlijkse rekendag. We zijn deze
dag bezig geweest met
verschillende rekenopdrachten.
Donderdag 29 maart gaan we
genieten van een paaslunch en gaan
we ’s middags paasactiviteiten doen.

We hebben ook tweetallen/
groepjes gemaakt met
iedereen die eenzelfde
kenmerk heeft (bijv: allemaal
een bril of allemaal een
ketting).
Groep 3
De kern waar we mee bezig
zijn geweest, kern 8, had als

Verjaardagen
28-03
29-03
02-04
04-04
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Twan Jonker
Jordy van der Weide
Lotte Legebeke
Luna Boers
Kim Kemfers

gr. 4
gr. 4
gr. 4
gr. 4
gr. 7

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak
er een mooie dag
van.
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meegekregen en daar willen ze vast
wel iets uit voorlezen (in het
Drents!) aan papa en mama!
Iedereen hele fijne Paasdagen
gewenst en vergeet niet om een
bord en bestek mee te geven voor
de paasbrunch van donderdag.
Groep 6
Dinsdagmorgen is er voorgelezen in
het Drents, dit was erg leuk.
Donderdag hebben we paasbrunch
op school, vergeet hiervoor niet het
bestek mee te geven!
Wij wensen iedereen een heel
gezellig paasweekend toe!
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