NIEUWSBRIEF No. 8
8 maart 2018
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
Wat hadden we geluk in onze vakantie, natuurijs! Uit de verhalen heb ik begrepen dat er door veel kinderen
is geschaatst. Helaas maken we dit niet vaak meer mee in Nederland dat er op zo veel plekken kan worden
geschaatst.
Gelukkig is meester Martin weer halve dagen op school aanwezig. De komende weken moet blijken hoeveel
ondersteuning er nodig zal zijn totdat hij weer zijn volledige betrekking kan hervatten. Helaas hebben we
gemerkt hoe lastig het is om de vervanging stabiel te organiseren. Het lerarentekort begint nu echt zichtbaar
te worden.
Normaal gesproken is er aan het begin van het schooljaar een algemene ledenvergadering van de OV.
Omdat het aan het begin van dit schooljaar nog zoeken was voor mij in mijn nieuwe functie hebben we
destijds besloten het later te gaan organiseren. Maandag 19 maart is het dan zover. Vanuit de OV zal er dan
verslag worden gedaan over het schooljaar 2016-2017. In deze nieuwsbrief staat verder nog een oproep
vanuit de OV. We zullen de rest van dit schooljaar gaan gebruiken om te kijken hoe we de algemene
ledenvergadering volgend schooljaar gaan organiseren en invullen.
Ik wens u verder veel lees plezier.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

donderdag

15 maart

Koffieochtend. Om 8.15 uur kijkje in de klas en om
8.30 uur koffie/thee drinken in de teamkamer

8.15 uur

maandag

19 maart

Algemene leden vergadering OV, alle ouders zijn van
harte welkom. Een officiële uitnodiging volgt nog.

20.00 uur

woensdag

21 maart

Margedag voor alle kinderen. Alle scholen van
Quadraten zijn gesloten i.v.m. een bindingsdag.

Hele dag vrij

donderdag

29 maart

Paasviering, we ontbijten met elkaar op school.
Nadere informatie volgt.

Vrijdag

30 maart

Goede Vrijdag

Vrij

Maandag

2 april

Tweede Paasdag

Vrij
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Veerle Oude Weme

26 maart

Sanne Posthumus

29 maart

Ben Hoefsmit

30 maart

Juf Roelien

1 april

Jayden Berentsen

6 april

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

Quadraten
In de voorjaarsvakantie hebben alle medewerkers nieuwe mailadressen gekregen. De mailadressen
eindigen vanaf dit moment niet meer op ‘@westerwijs.nl’. U kunt de teamleden vanaf nu bereiken op hun
nieuwe quadratenmailadres: voorletter.achternaam@quadraten.nl
Email die nog naar het oude mailadres gaat wordt nog een poosje
doorgestuurd.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april as. zijn de Koningsspelen. De hele ochtend staat in
het teken van verschillende sporten voor alle groepen. Die middag zijn
groep 1 t/m 4 zoals gewoonlijk vrij. Voor groep 5 t/m 8 hanteren we het
continurooster. De kinderen zijn om 14.30 uur vrij. In de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie over de Koningsspelen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Lieve allemaal,
Wat heb ik dinsdag een bijzondere dag gehad!
Wat een verrassing toen de kinderen met een mand vol cadeautjes binnenkwamen, Ik heb alles met de
kinderen uitgepakt, hartverwarmend al die prachtige tekeningen en attenties! Ontzettend bedankt!
Tussen de middag ben ik nog verwend door het team met een heerlijke lunch en een personeelskamer die
compleet versierd was met blauwe slingers/ballonnen en confetti.
’s Ochtends hebben de kinderen lekker gesmuld van een cakeje met slagroom en muisjes en
s’ middags hebben ze allemaal een ketting met roze en blauw kralen gemaakt, ik heb ontzettend genoten!
Nu moet het ‘knopje om’ en ga ik genieten van mijn verlof en geef ik mijn stokje met alle vertrouwen door
aan juf Maaike! Tot ziens allemaal!
Jullie horen het wel wanneer de baby geboren is! ;)
Groetjes juf Marijke.
Op woensdag wordt de puzzelochtend iets ingekort, we puzzelen nog van 8:20 tot 8:45, we verwachten wel
van iedereen dat de kinderen uiterlijk om 8:30 aan het puzzelen zijn.
Meester Martin is gelukkig weer wat aan het werk in groep 3/4, nog niet volledig helaas en ook geeft hij de
gymles nog niet zelf. Zodra meester Martin hier weer aan toe is, laten we dat jullie weten. Vanaf dan mogen
de kinderen van groep 2 op de donderdagmiddag mee gymmen met groep 3/4 (alleen wanneer ze hier zelf
ook zin in hebben)
We werken de komende week nog over het museum en daarna is het thema ‘de Lente’ aan de beurt (vanaf
26 maart, daarvoor hebben we even een overgangsweek.)
En voor mij is het dan tijd om de klas volledig te draaien. Ik ben blij dat juf Marijke en ik afgelopen maandag
en dinsdag nog samen de klas hebben mogen draaien. En dat ik ook bij het mooie (tijdelijke) afscheid kon
zijn. De kinderen hebben het ook heel fijn gevonden. Wat is juf Marijke verwend!! Ik heb heel veel zin in de
komende periode met deze klas. We gaan nog heel wat kunstwerkjes maken voor het thema museum en in
de museumwinkel zijn er zelfs sieraden ‘te koop’.
Ook krijgen we nog bezoek van een goudsmid die zelf sieraden maakt.
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Groep 3&4
Wat een heerlijke vakantie, er kon eindelijk weer op natuur ijs geschaatst worden.
Deze week ben ik ook weer begonnen en sta de eerste twee weken alleen de ochtend
voor de klas, samen met juf Linda of meester Bert. ’s Middags nemen zij de groep dan
over. Ik vind het erg fijn om de kinderen weer te zien en les aan ze te kunnen geven.
De komende periode zijn we met lijfstijl bezig met complimenten geven en krijgen.

Groep 5-8
Bijna elke ochtend starten we de schooldag in ons ‘tussenlokaal’ met groep 5-8. Aan de hand van de levomethode Trefwoord geven we het grootste deel van dit moment vorm, vaak door middel van verhalen,
filmpjes, gesprekken of korte doe-opdrachten. Echter, de afgelopen weken hebben we niet vanuit de
methode Trefwoord gewerkt. We hebben gewerkt aan het project over 5 wereldgodsdiensten. Nadat we 5 x
een informatiefilm gezien hebben over de verschillende godsdiensten, zijn we in kleine groepjes gaan
werken aan bijbehorende informatieposters. Er is hard gewerkt en deze week worden er korte presentaties
gehouden aan de hand van deze prachtige posters. In de loop van volgende week zullen de posters over de
islam, het christendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en het jodendom bij de trapopgang in de gang
hangen te pronken. Komt u dan gerust een keertje de posters bekijken, we zijn reuzebenieuwd wat u ervan
vindt!
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Groep 5&6
De voorjaarsvakantie is voorbij gevlogen en school is weer gestart. De kinderen hebben heel enthousiast
verteld over de belevenissen aan de hand van vertelkaartjes, vooral de pret op het ijs was fantastisch. Maar
is alles wat je verteld hebt wel waar? Niet als je het volgende vertelkaartje had:
Aan de hand van verschillende vertelopdrachten hebben de kinderen
hun verhalen verteld. Zo moest de een vertellen over dat wat ze hebben
gegeten en de ander moest iets actiefs en iets wat juist heel lui was
noemen. Een leuke manier om onze belevenissen met elkaar te delen
en net even anders dan anders.
Tafels
In een eerdere Nieuwsbrief is genoemd dat de tafels in
groep 5/6 nog wel eens voor wat problemen zorgen. Een som als 6x49 wordt wel heel
lastig als de tafels nog niet geautomatiseerd zijn. In de afgenomen tempotoetsen
komen vooral de tafels 6 t/m 9 naar voren. De komende tijd wil ik met de kinderen flink
aan de slag met de tafels. Mijn vraag is dan ook of jullie de tafel(s) die aan de beurt is
(zijn) thuis goed zouden willen oefenen. De eerste tafel is de tafel van 6. Deze wordt
donderdag 15 maart getoetst, hierbij wordt gekeken naar goedheid, maar ook naar
tempo. Bij een onvoldoende score wordt de tafel een week later op woensdag opnieuw
getoetst. Wanneer alle tafels aan de beurt zijn geweest, gaan we tafels combineren. Ik
hoop op deze manier de tafels geautomatiseerd te krijgen. Jullie hulp is hierbij ook erg
belangrijk!
Gastles EHBO
Wat te doen bij een bloedneus of (grote) schaafwonden? Roos-Marie (CSG Selion) heeft hier op donderdag
22 februari een gastles over gegeven. De kinderen vonden het erg leuk en interessant. Ze mochten ook nog
een snelverbandje aanleggen bij elkaar.

Theatervoorstelling
Dinsdag 21 maart gaan de kinderen van groep 5/6 naar de voorstelling ‘Man met het stenen hart’ van Drents
jeugdtheater Garage TDI. De voorstelling is in SLS De Stapsteen te Leek, start om 10:30 uur en duurt circa
50 minuten. Voor deze ochtend zijn wij nog op zoek naar 2 chauffeurs. Wie wil met ons mee? Graag
opgeven via j.vanzuiden@quadraten.nl.
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Hieronder in het kort waar de voorstelling over gaat:
De voorstelling ‘Man met het stenen hart’ gaat over empathie, communicatie, emoties
en omgang met elkaar. In de voorstelling maken de leerlingen kennis met Hans die er
helemaal gek van wordt dat hij steeds moet huilen. Hij wenst een stenen hart, maar door
dit stenen hart voelt hij helemaal niets meer. Ook geen positieve gevoelens als liefde en
geluk. En is het leven dan nog wel zo leuk?
Verder gaat de voorstelling over de manier waarop Hans met anderen communiceert.
Zijn stopwoordje “boeien” zorgt ervoor dat mensen vaak worden gekwetst. Hans heeft in
het verhaal niet door wat zijn uitspraken voor effect hebben.

Groep 7&8
Zoals u in de agenda van uw kind kunt lezen, staat de derde topotoets ingepland. De uiterlijke toetsdatum
is dinsdag 27 maart. Veel kinderen maken de toets al een week of dag eerder en een aantal heeft de toets
zelfs al afgerond. Er zijn helaas ook kinderen die helemaal nog niet met dit thema geoefend hebben. Deze
manier van toetsen is een interessante manier om te kijken hoe de kinderen met hun huiswerk en
bijbehorende planning omgaan. Het is niet heel gek dat nog niet iedereen dit even goed kan. Op school
besteden we er daarom aandacht aan (we houden bij wie al met topo thema 3 geoefend heeft en hoe het
gaat), maar we vragen ook u thuis om het met uw kind te bespreken. Te denken valt aan het maken van een
planning, verspreid over meerdere weken. Dit kunt u samen in de agenda noteren en elke week samen de
agenda bekijken. Leren plannen is een lastig, kost voor sommigen veel tijd en hebben daar ondersteuning bij
nodig. Maar uiteindelijk heb je er later veel aan.
Isa C. heeft voor de voorjaarsvakantie de wisselbeker van groep 7/8 mee naar huis gekregen. Ze was
namelijk eerste gewonnen bij de ‘gele-ballon-challenge’. Gefeliciteerd!!! Binnenkort zullen we gaan starten
met een nieuwe klassencompetitie.
In verband met een bijzondere activiteit die ik dinsdag 20 maart met de klas wil gaan doen, zijn we op zoek
naar zes tafelkleden. Heeft u er thuis nog 1 liggen (het liefst geblokt of met mooie versieringen/ randen) en
mogen we die lenen, geeft u dat dan aan uw kind door. Op die manier weet ik volgende week of er
voldoende tafelkleden zijn. Alvast bedankt!
Inmiddels is de eerste boekbespreking in de klas gegeven door Sanne. Ze heeft het uitstekend gedaan! De
planning is gemaakt en iedereen heeft een datum gekregen en die in de agenda geschreven. Ik heb het
schema nog niet digitaal, maar u kunt uw kind er dus naar vragen en het in de thuisagenda zetten.
De moestuintjes kunnen weer gespaard worden bij de Albert Heijn. We willen graag samen met u sparen
voor de moestuintjes zodat we de plantjes in een project kunnen opkweken. Dit project zal op vrijdag 23
maart starten. Wilt u de moestuintjes aan uw kinderen meegeven? De moestuintjes worden verzameld in het
tussenlokaal van de bovenbouw. Wilt u meehelpen (zowel ouders van groep 5/6 als groep 7/8) op
vrijdagmiddag 23 maart van 13.15 tot 14.00 uur? Dan kunt u mailen naar r.edens@quadraten.nl.
De data voor het schoolkamp zijn bekend! 16 tot en met 18 mei gaan we op kamp. Waar we heen gaan en
wie er mee gaat houden we nog even geheim!
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Nieuws van de OV
Sinds de zomervakantie zijn we aanzienlijk gegroeid als ouder vereniging! Daar zijn we erg blij mee, zo
hebben we dit schooljaar weer ouders genoeg om allerlei vieringen te helpen organiseren.
Vacatures in het bestuur
Zowel de penningmeester als ik (als voorzitter) nemen komende zomer afscheid van de OV. Daarom zijn we
op zoek naar twee ouders die ons kunnen vervangen. Namelijk één die kan voorzitten en één voor de
functie van penningmeester.
Wat houden de vacatures in?
Als voorzitter houd je min of meer het overzicht over wat de OV doet en ben je samen met de overige
bestuursleden de schakel tussen het lerarenteam en de oudervereniging. Je zit de vergaderingen voor en
overlegt indien nodig met het bestuur (penningmeester en secretaris) over lopende zaken. Deze klus vraagt
gemiddeld ongeveer 1 uur van je tijd per maand.
Voor de functie van Penningmeester zijn we op zoek naar iemand die de boekhouding van de Vereniging
kan bijhouden. Je houdt zicht op inkomsten en uitgaven, maakt jaarlijks vooraf de begroting en achteraf het
jaaroverzicht. Je overlegt indien nodig met de secretaris en de voorzitter over lopende zaken.
Heb je interesse of wil je er meer over weten? Laat dit dan binnen twee weken weten aan Rogier
Hilbrandie of aan één van de zittende bestuursleden. ( Froukje Wijbenga, Marcel Otto en Gerrit Visscher) Bij
1 of meerdere kandidaten zullen de leden officieel gekozen worden tijdens de algemene ledenvergadering.
Deze wordt 1 maal per jaar gehouden.
Vragen of suggesties
Hebt u vragen of suggesties voor de Ouder Vereniging? Die zijn van harte welkom. Mail ze aan Froukje
Wijbenga (froukjewijbenga@gmail.com) . Of schiet mij even aan op het schoolplein..

Namens de OV,
Froukje Wijbenga (moeder van Joes en Aike)
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Prikbord
Kaboutersport
Iedere zaterdagochtend is er kaboutersport in Oostwold. Kinderen vanaf 4 t/m 7
jaar kunnen dan een uurtje lekker sporten en spelen. Kaboutersport wordt
gezamenlijk georganiseerd door voetbalvereniging Pelikaan ’S en
korfbalvereniging OWK. De trainingen worden beurtelings gegeven door trainers
van deze clubs. De ene week doen de kinderen voetbal gerelateerde spelletjes
en de andere week korfbal gerelateerde. Plezier in bewegen staat tijdens dit
sportieve uurtje altijd voorop.
Op dit moment zijn de trainingen in de zaal van de Gaveborg. Als het buiten
lekker warm wordt trainen we op het veld.
Uw kind is altijd welkom om een keertje te komen kijken en mee te doen. De drempel om mee te doen wordt
zo laag mogelijk gehouden. Als uw kind blijvend meedoet aan de kaboutersport vragen wij een jaarlijkse
bijdrage van € 15,00. Hiermee betalen wij onder andere de huur van de zaal, een cadeautje in december,
deelname aan een leuk evenement etc.
Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe instroom. Wij zien jullie dan ook graag op een zaterdagochtend
vanaf 17 maart. Aanstaande zaterdag is er namelijk een besloten ouder-kindtraining in het kader van ‘de
week van het sportplezier’.
Wat:
Waar:
Tijd:
Voor wie:
Kosten:
Meedoen?:
Organisatoren:
Bereikbaar:

kaboutersport
Gaveborg Oostwold
9.00 tot 10.00 uur
sportieve kids van 4 t/m 7 jaar
€ 15,00 per jaar
De eerste paar keer vrijblijvend ter kennismaking
Jan Vink, Elze Posthumus, Samantha Noordhof en Jolanda Lap
kaboutersport@oostwold.com

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

5 april 2018

