NIEUWSBRIEF No. 7
1 februari 2018
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
De toetsen zijn allemaal weer afgenomen, aan de rapporten wordt nog hard gewerkt, de oudergesprekken
staan straks weer voor de deur. Met andere woorden er is in januari alweer veel gebeurt. Omdat meester
Martin zeker nog tot de voorjaarsvakantie afwezig zal zijn lijkt het ons beter om de oudergesprekken later te
laten plaatsvinden als Martin dit zelf weer kan doen. Mocht u wel dringend een gesprek willen hebben dan
kan dit eventueel met mij. Ook als u zich zorgen maakt over de vervanging in groep 3/4. We doen er alles
aan dit zo stabiel mogelijk te organiseren. Helaas speelt het lerarentekort hier een rol in en is er ook onder
de invallers last van de griep. Wij doen er ook steeds intern alles aan om te voorkomen dat de klas gesplitst
moet worden of naar huis gestuurd moet worden. Het lerarentekort is dan ook een van de redenen waarom
er al meerdere keren is gestaakt. Zoals aangekondigd zal er op 14 februari een eventueel nieuwe
stakingsdag zijn. Hierover zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.
Verder wil ik laten weten dat we druk bezig zijn met het binnen halen van subsidies voor de realisatie van het
nieuwe plein. We hopen echt dat er dit schooljaar iets gaat veranderen zodat de kinderen fijn kunnen spelen
op het plein.
Begin januari zijn de besturen van Penta Primair en Westerwijs samengegaan in een nieuwe organisatie.
Onder de naam Quadraten zal worden verder gegaan. U zult het logo en de naam vanaf nu tegen gaan
komen bij communicatie vanuit het bestuur.
Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

woensdag

7 februari

Scholenvolleybaltoernooi, groep 5 t/m 8

middag

donderdag

8 februari

Margemiddag groep 1 t/m 8

Middag vrij

maandag

12 februari

Rapporten gaan mee naar huis

Dinsdag

13 februari

10-minuten gesprekken

Woensdag
en
donderdag

14 en 15
februari

Open dag voor nieuwe ouders

9-11 uur

vrijdag

23 februari

Margemiddag groep 5 t/m 8

Middag vrij

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
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woensdag

7 maart

Luizencontrole

Verjaardagen
Jarige

Datum

Meester Rogier

5 februari

Olivia Meeuwig

10 februari

Juf Annemiek

16 februari

Juf Marleen

17 februari

Juf Jolanda

28 februari

Wij feliciteren deze jarigen en wensen hen een hele fijne dag toe.

Trefwoord
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient



Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten
(Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs
(Lucas 13).

Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
 Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
 Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).

GAVELANDER NIEUWSBRIEF
No. 7 Jaargang 2017/2018
Pagina 3

Fietspad
Vanaf deze week is het ‘fietspad’ naar de Gaveborg afgesloten, u heeft het vast al gezien. Er is deze week
iemand van de gemeente langs geweest om dit te melden en om te vragen of we dit met u willen delen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden al in volle gang. De gemeente vraagt of u de ‘gewone’ toegangsweg wil
gebruiken tijdens de werkzaamheden. Deze situatie duurt tot ongeveer 10 februari.

Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Dat is wennen, een nieuwe juf in de klas! Inmiddels ben ik al een aantal weken met veel plezier in de klas
aanwezig en ook al een bekend gezicht voor de kinderen en de ouders. Toch wil ik me via deze nieuwsbrief
ook nog even voorstellen. Ik ben juf Maaike, 40 jaar en woonachtig in de stad Groningen. Ik houd van films
en series kijken en veel verschillende soorten muziek beluisteren. Dit is altijd prima te combineren met mijn
hobby borduren! Buiten de deur ga ik graag naar de bioscoop of een concert en met regelmaat bezoek ik
één van de vele musea die Nederland rijk is. En nog verder buiten de deur ga ik graag terug naar Amerika in
de zomervakantie. Ja, terug. Ik heb daar een jaar High School gevolgd en zelfs een diploma behaald in
1996. Heb vrienden voor het leven gemaakt waar ik nog altijd contact mee heb en altijd welkom wordt
ontvangen. Maar we hebben niet alleen een nieuwe juf, deze maand zijn Nienke en Tobias ook nieuw in de
klas gekomen. Welkom!
In de klas hebben we de afgelopen weken gewerkt met het thema ‘Gezondheid’, de kinderen hebben onder
andere gezonde appels geschilderd, fruitmandjes gevouwen, met klei een bordje gezond eten gevuld en een
zuster of dokter gevouwen. Afgelopen maandag hebben we zelfs Niels in de klas gehad die de kinderen van
alles heeft verteld over het vak van verpleegkundige. En de kinderen mochten hun knuffel meenemen om
die te laten verplegen. Via de Klasbord app zijn de foto’s te bekijken.
Het volgende thema is ‘Museum’, we zullen kunstzinnig bezig gaan de komende weken. Zo komt er een
museumwinkel, gaan kinderen zelf kunst maken, komen er échte schilderijen in de klas én zal een échte
goudsmid langskomen om de kinderen kennis te laten maken met de kunst van sieraden maken. Zoals jullie
gewend zijn, krijgen de kinderen bij de start van het thema de ouderbrief van ons mee.
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Groep 3&4
Herstel meester Martin
Ik zit nu 4 weken thuis en heb ischias. Dit is een zenuwpijn waar bij de zenuw in
je been in de knel zit, doordat er een spier beschadigd of overbelast is en tegen
de zenuw aan drukt. De geïrriteerde zenuw veroorzaakt veel pijn. Gelukkig heb ik
pijnstillers die de pijn verminderen. Het herstel van ischias heeft tijd nodig en gaat
langzaam. Maar met behulp van de fysiotherapeut gaat het weer de goede kant
op. De kinderen hebben een mooi boek met tekeningen voor mij gemaakt, erg lief
en daar voel ik me ook een stuk beter door, hiervoor wil ik de kinderen bedanken.
Ik mis de kinderen en de school erg, maar ik moet nu eerst zorgen dat ik weer
goed herstel.

De afgelopen weken heeft juf Linda voor de groep gestaan. Dit is heel goed gegaan. De komende weken is
Linda helaas niet meer beschikbaar. We doen ons uiterste best om tot een zo stabiel mogelijke vervanging
te komen totdat meester Martin weer volledig hersteld is. (Rogier Hilbrandie)
Rapporten inleveren:
Er zijn nog maar 7 rapporten ingeleverd. Wil iedereen die het rapport nog thuis heeft liggen, deze zo spoedig
mogelijk weer mee naar school nemen. Anders kunnen de rapporten niet gemaakt worden.
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Groep 5&6
Yes, de CITO toetsen zitten er weer op! De kinderen van groep 5/6 hebben de afgelopen twee weken
ontzettend goed hun best gedaan en heel geconcentreerd gewerkt aan de toetsen. Maar wat zijn we blij
dat dit weer voorbij is en we weer gezellig in groepjes kunnen zitten. Top gedaan, groep 5/6!
Dinsdag 23 januari hadden we wel heel bijzonder bezoek in de klas. Het zag
blauw van de robotjes ‘Dash en Dot’. Wat een geluk dat we maar met zo’n klein
clubje zijn, zo was er voor alle kinderen een eigen robotje. Met een app op de
tablet hebben de kinderen geleerd om te programmeren en konden ze Dash en
Dot laten boeren, dansen, rijden, zingen, van kleur laten veranderen, etc. Het
uurtje programmeren vloog voorbij!

De eerste spreekbeurt is een feit.
Veerle heeft de reeks aan spreekbeurten afgetrapt met een boel informatie over verschillende kneedsels.
De kinderen vonden het erg interessant en leuk en hebben de spreekbeurt dan ook beoordeeld met een
dikke 9! We zijn erg benieuwd naar de andere spreekbeurten.
Volgende week woensdag (7 februari) doen een boel kinderen van groep 5 t/m 8 mee aan het
scholenvolleybaltoernooi in Leek. Afgelopen dinsdag kregen de kinderen een échte volleybaltraining van
juf Marloes. Van onderhands- en bovenhands overgooien tot opslaan, doordraaien en al een echt potje
volleybal spelen. De kinderen zijn heel enthousiast en hebben laten zien dat ze al heel goed kunnen
volleyballen. Van groep 5/6 doen Veerle, Rinus, Niels en Anja mee aan dit toernooi. We wensen de kinderen
alvast heel veel plezier en succes.
Zet ‘m op!
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Groep 7/8
Alle kinderen uit groep 7/8 hebben de nieuwe klassenhulpplanning in hun agenda (of bij gebrek aan
agenda, op een blaadje) geschreven. Iedereen is weer een keer ingepland, dus check de agenda’s, zodat u
ook thuis weet wanneer uw kind iets later thuis kan komen. De nieuwe klassenhulp begint altijd op
donderdag. Mocht er een dag zijn dat het niet handig is dat uw kind klassenhulp is, dan kan er onderling
geruild worden mits dit op tijd aangegeven wordt. Volgende week zullen we de boekbesprekingen gaan
inplannen en de data in de agenda schrijven.
Groep 8 heeft tijdens de taallessen geleerd hoe ze een betoog moeten schrijven. Ze moesten bij een
onderwerp goede argumenten bedenken, zodat ze iemand konden overhalen. Dit betoog is gemaakt door
Quint. Even ter verduidelijking, het is niet geheel op waarheid berust! ;-)
Ik wil verhuizen, want ons huis is kapot door aardbevingen en we hebben irritante buren. En ons huis is lelijk.
Dus ik ben van mening dat we moeten verhuizen. Een mijn zus vindt het ook. Dus pap, ga met ons
verhuizen. Het maakt me niks uit waarheen. Naar Spanje, Frankrijk of ergens anders in Nederland ook al ga
ik naar de Nederlandse Antillen. Ga verhuizen! Groetjes Quint.
Bij de tweede taalles was niemand van de groep het eens met de stelling “Kinderen mogen pas een
mobiele telefoon gebruiken als ze op de middelbare school zitten”. Een aantal tegenargumenten die
gegeven werden, oftewel argumenten vóór het hebben van een mobiele telefoon: Als je een lekke band
hebt, kun je je moeder bellen (Dylano), omdat je er dan meer van weet, want social media kan ook gevaarlijk
zijn (Tristan), omdat je dan kan vragen of je kan samen fietsen of met elkaar meerijden (Joes), omdat het
goed is voor de communicatie voor kinderen (Marrit), er zijn al veel kinderen die een telefoon hebben
(Sanne), als je iemand wil vragen of hij kan spelen (Ruben), omdat het handig is, want je kan heel veel
ermee; je kan leuke foto's ermee maken (Jarne), als je niks te doen hebt, dan verveel je je de hele dag niet
(Marlon). Toen we het erover hadden in de klas met groep 7 konden we ook hier weer tegenargumenten bij
bedenken, onder andere: ik vind dat de ouders dat zelf moeten beslissen want: iedere ouder denkt er anders
over (Robin), het is gevaarlijk als je op de fiets gaat appen, slapeloosheid, verslaving, de gevaren van
internet en er zijn ook gewone spelletjes die je kunt spelen in plaats van op je telefoon.

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

8 maart 2018

