Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
KDV en BSO de
Wiebelboot
Voorschool OBS de Viersprong.

Vanaf nu zal er ook regelmatig
een stukje van de voorschool
in onze nieuwsbrief worden
geplaatst. Net als van onze
andere groepen kunt u hier
lezen waarover gewerkt wordt.

Meivakantie

Van 27 april t/m 13 mei is de
meivakantie. Dit jaar hebben
we 14 dagen aaneen gesloten
vakantie. In deze vakantie
hebben we de Koningsdag,
Bevrijdingsdag en de Hemelvaartsdag. In het schooljaar
2018-2019 is deze vakantie
ook 14 dagen maar begint dan
al op 19 april. In de week na de
meivakantie start op 14 mei de
wandelvierdaagse.

Vakantierooster

Het vakantierooster voor het
schooljaar 2018-2019 is nog
niet definitief. Als het vakantierooster definitief is vastgesteld zullen wij dat zo spoedig mogelijk via
deze nieuwsbrief
en op de website
van school publiceren. U kunt het
vakantierooster op
onze website vinden onder het
kopje “de school”vakanties.

PBS

Principes van PBS op De
Viersprong
We hebben heldere verwachtingen geformuleerd.
We geven aan wat we willen
zien en horen. We leren
deze verwachtingen aan. We
gebruiken voorbeelden.
We bekrachtig de verwachtingen. (geven beloning
kaartjes).
We minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag ( Negeren van ongewenst gedrag).

Schoonmaak avond.

Denkt u nog even om de
schoonmaakavond op 25
april.
Ook als u zich niet hebt
opgegeven bent u van harte
welkom.
We beginnen om 19.00 uur.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Per 25 mei moet onze school
voldoen aan de eisen die
gelden in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Binnenkort wordt de directie geïnformeerd wat dit
voor de school betekent.
Het zou bijvoorbeeld consequenties kunnen hebben voor
de inrichting van de web
site. En dan met name het

Nieuws uit de IB–hoek

toegankelijke deel waarop
wij foto’s van verschillende activiteiten publiceren.
Wij zullen u op de hoogte
houden.

Was tas.

Iedere week gaat de was
tas mee naar iemand die
zich heeft opgegeven de
was wel eens te willen
doen. We denken dat een
was tas ergens is vergeten. We zijn namelijk veel
theedoeken kwijt.
Heeft u oude theedoeken
over, wij houden ons aanbevolen.

Maandag 16 april.

Onze kalender wordt
blijkbaar heel goed bekeken. Enkele ouders maakten ons attent op het feit
dat komende maandag op
onze kalender grijs gearceerd is. Dit betekent
meestal dat de kinderen
dan vrij zijn. Echter in dit
geval is dat een fout. De
kinderen zijn aanstaande
maandag 16 april niet

vrij.
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Koningsspelen
Vrijdag 20 april houden
we de koningsspelen. De
kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen op
deze dag verkleed naar
school.

Wanneer kinderen heel veel moeite hebben met rekenen, niet meer goed mee kunnen doen met de methode dan
gaan we een plan maken. Deze kinderen blijven natuurlijk altijd mee oefenen met de extra verlengde instructie
groep van rekenen. In deze groep oefenen we elke dag een week lang dezelfde soort sommen. Daarnaast gaan
deze kinderen:
1. Werken met 1 ster van pluspunt vanaf groep 6.
2. In groep 4 en groep 5 werken deze kinderen met het minimum programma van pluspunt.
3. Daarnaast gaan deze kinderen werken met Maatwerk.
4. Maatwerk is een methode die je naast een methode van rekenen kan gebruiken.
5. De kinderen oefenen een paar weken lang met een onderdeel bv. breuken.
6. Van te voren worden door een stagiaire, leerkracht de sommen uitgelegd.
7. Ook wordt er een planning gemaakt wat ze de komende week af moeten hebben en het wordt nagekeken.
8. Hierbij hebben we een vaste planning die in alle klassen gebruikt wordt.
9. Aan het eind van dit blok krijgen de kinderen over dit onderdeel een toets.
10. Als de toets goed gemaakt is gaan we oefenen met een ander onderdeel.
Als uw kind met Maatwerk gaat werken naast 1 ster van Pluspunt of minimum van Pluspunt gaan we dit natuurlijk eerst met de ouders bespreken.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong
Vanaf begin oktober
2017 zijn wij gestart
met de voorschool. In
deze groep zitten
kinderen vanaf 2,5 tot 4
jaar. De voorschool is
elke week op maandag,
dinsdag en

donderdagochtend.
Tijdens deze ochtenden werken we met het
VVE programma Uk&Puk. Spelenderwijs
komen hierbij alle ontwikkelingsgebieden
aan bod. We zijn nu bezig met het thema Ik
en mijn familie. Hierbij gaan we ontdekken
wie er allemaal bij onze familie horen. Op de
voorschool staan onze vaste leidsters
Nienke en Doremieke. De voorschool is
onderdeel van kinderopvang De Wiebelboot.
Uiteraard bieden wij op De Viersprong in
ons voorschool en BSO lokaal ook
buitenschoolse opvang aan van 4 jaar tot
eind groep 8.

Groep 1/2a

We hebben zaadjes geplant in ons eigen
potje. Als de tuinkers gaat groeien, lijkt het
net alsof we groen haar hebben. We hebben
de letter ‘t’ van tak geleerd. We werken op
dit moment ook over Koningsdag. Kroontjes
van groot naar klein leggen, punten
verbinden tot en met 20, de Nederlandse
vlag maken.

Groep 1/2b

We hebben de letter t van tak en de letter
ei van ….ei geleerd. Verder gaan we deze
periode heel veel bezig met de werkjes uit
de rekenkast; bijvoorbeeld de bus-sommen.
In de bus zitten 7 mensen, ik doe er 5 bij,
hoeveel zijn er dan in de bus?, en daarna
stappen er 8 uit. Hoeveel zitten er nog in de
bus???? De kinderen mogen deze bussommen met zijn 2-en proberen te
maken….Ook is er een telspel waarbij er
steeds hetzelfde aantal naast gelegd moet
worden. Als je klaar bent en je draait de

Verjaardagen
12-04
14-04
18-04
18-04
18-04
21-04
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Frank Stoffers
Karlijn Roufs
Ruben Malipaard
Tessel Roufs
David van der Wal
Malin Lambers
Kim Schippers
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Seth Lubbers
Sunna Veltrop
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Alvast van harte
gefeliciteerd. Maak
er een mooie dag
van.
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kaartjes om, komt er een cijfer
tevoorschijn. Het cijfer is alleen goed te
zien als je ook daadwerkelijk goed geteld
hebt….We zijn met onze klas naar de
Bruna geweest, daar kregen wij het boek
“Raad eens hoeveel ik van je hou” van de
burgemeester. Maar eerst hebben wij
gezongen voor zijn verjaardag. Dat was
een leuke verrassing voor de
burgermeester.

Groep 1/2c

Groep 6

Aanstaande vrijdag 13 april is Arie
Koopman bij ons in de klas. Arie gaat ons
de hele dag van alles vertellen over
dieren en de natuur. ‘s Middags gaan we
op de fiets de natuur in . Willen alle
kinderen die middag op de fiets naar
school komen.
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen.
Zijn er nog ouders die ons kunnen helpen
met het begeleiden van een groepje of
een spelletje? Opgeven kan via Klasbord.

We werken vanaf deze week met het
thema lente. Bij een nieuw thema horen
nieuwe letters. We leren de letter l van
lente en de letter b van bloemen. We
zingen liedjes over de lente en we
hebben een hyacint geknutseld. In onze
klas hebben we nu een lentetafel.

Groep 7

Groep 3

Groep 8

Op 28 maart was de grote rekendag. Het
thema van de grote rekendag was
‘verhuizen’ en we hebben gedaan alsof we
de klas opnieuw moesten inrichten.
Daarvoor hebben we eerst allemaal een
plattegrond van onze eigen klas getekend
en we hebben samen de mooiste
plattegrond gekozen. Het was even
schuiven, maar we hebben daarna onze
tafel en stoelen net zo gezet als in die
plattegrond en zo hebben we de hele dag
gezeten. Aan het eind van de dag hebben
we onze tafels en stoelen klaargezet
voor de paaslunch. De paaslunch was ook
erg leuk en vooral lekker! We hebben
’s middags paaseieren gezocht op het
plein en lekker samen gegeten. De
komende tijd gaan we werken aan het
thema ‘proefjes’, dus dat belooft een
leuke en spannende tijd te worden!

Groep 4

Volgende week maken de kinderen de
rekentoets van blok 9. De tafels, digitale
en analoge klokken en verhaalsommen
zitten hierin. Met spelling zijn we bezig
geweest met woorden met de
letterzetter en letterrover. Met taal
zijn we bezig geweest met het maken
van zinnen en het schrijven van een
verhaaltje. Op school oefenen we nu ook
elke dinsdag op muiswerk. We zingen en
dansen de Fitlala. Er wordt geknutseld
voor moederdag. We zijn deze week nog
bezig met de tafel van 9 voor het
tafeldiploma.

Groep 5

In groep 5 wordt
druk geknutseld en
geschilderd aan het
moederdag cadeau.
Dus liever geen moeders in de klas deze
periode. Verder moeten de leerlingen
met rekenen tafels met tientallen
uitrekenen. Dit is best lastig, dus hier
gaan we de komende week nog extra mee
oefenen. Mocht er thuis nog tijd over
zijn, dan zou het heel fijn zijn dat de
kinderen daar ook nog de tafels oefenen!

Volgende Nieuwsbrief 25-04-2018

Afgelopen dinsdag zijn we met de bus
naar het Rijksmuseum geweest. We
hebben daar een rondleiding van 1 1/2
uur gehad .De gids wist ons veel te
vertellen. Het was een prachtige en
leerzame dag.
Maandag 9, 16 en 23 april krijgen we
tijdens de gym thai-boxing lessen van
Marc Hobers. Deze lessen worden
gegeven in het kader van weerbaarheid/
zelfverdediging. Verder maken we 17, 18
en 19 april de eindtoets van Cito.

Nieuwe leerlingen
Tess Jeurissen is op 1 april 4 jaar geworden. Zij zit in groep 1 bij juf Lotte.
Tim Broersma is ook op 1 april 4jaar
geworden. Tim zit in groep 1 bij juf
Karin. Isa Tibbe
is 6 april 4 geworden en zit
nu bij juf Rianne in groep 1.
We wensen ze
alle drie een
heel fijne tijd
bij ons op de
Viersprong.

17-04 Oud papier
17-04 t/m 19-04 Eindtoets groep 8
20-04 Koningsspelen
25-04 Nieuwsbrief 14.14
27-04 t/m 13-05 Mei vakantie
14-05 t/m 17-05 Avond vierdaagse
15-05 Oud papier
20-05 1e pinksterdag
21-05 2e pinksterdag Lln. Vrij
23-05 HVK voetbal groep 8
23-05 Nieuwsbrief 14.15
06-06 Nieuwsbrief 14.16
19-06 Schoolreis groep 1 en 2
20-06 Nieuwsbrief 14.17
21-06 Schoolfotograaf
Nieuwsbrief

