NIEUWSBRIEF No. 6
11 januari 2018
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
De feestdagen zijn weer voorbij, de vakantie zit er weer op, iedereen weer klaar voor het nieuwe jaar. Dat
zou je denken… Helaas is meester Martin door zijn rug gegaan en was het even afwachten of hij al snel
weer aan het werk kon gaan. Helaas is dit niet het geval geweest en werden we weer met de neus op de
feiten gedrukt dat het lastig is om een invaller te krijgen. Toch is het gelukt dat er invallers beschikbaar
waren waardoor we geen groepen hebben hoeven splitsen of in het ergste geval naar huis hebben moeten
sturen. Wij doen echt ons uiterste best de vervanging zo goed mogelijk te rekenen. We hopen daarmee op
begrip.
Op school breekt straks de tijd aan van de midden toetsen van het Cito. Een mooi moment om te kijken hoe
het gaat met de opbrengsten van onze leerlingen.
In de onderbouw hebben we voor de vervanging van juf Annemieke een nieuwe collega gekregen. Juf
Maaike zal vanaf deze week drie dagen voor de groep staan. We wensen haar veel succes!
Mocht u vragen hebben of ergens mee zitten, loop dan rustig bij me binnen.
Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Vrijdag

12 januari

Nieuwjaarsetentje team en commissies

17.30 uur

Zaterdag

13 januari

Groep 5 t/m 8 naar een wedstrijd van Donar basketbal

19.15 uur

Woensdag

17 januari

Koffieochtend en kijkje in de klas

8.15 uur

Maandag

22 januari

Margedag groep 1 t/m 4

Hele dag vrij

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 rapport

Woensdag
en
donderdag

14 en 15
februari

Open dag Gavelander voor nieuwe ouders

9.00-11.00 uur

vrijdag

23 februari

Margemiddag groep 5 t/m 8

Middag vrij
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Verjaardagen
Jarige

Datum

Rinus van der Stoel

12 januari

Marlon Roggen

13 januari

Anja Cazemier

14 januari

Dyone Visscher

22 januari

Jarne Westerhof

29 januari

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

Trefwoord
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact



Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
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).
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GVO
Op reis bij de GVO-les
Het jaarthema van de GVO-lessen is dit jaar: “Ik ga op reis en neem mee.” De afgelopen weken hebben we
verhalen gehoord van de Aartsvaders; drie mannen die erg belangrijk zijn in het ontstaan van het Jodendom,
maar ook voor het Christendom en de Islam.
De eerste aartvader is Abraham, hij leefde in een wereld met vele goden. Abraham krijgt de opdracht van een,
voor hem onbekende, God om op zoek te gaan naar het beloofde land. Na Abraham komt de tweede
aartsvader, zijn zoon Isaäk en daarna de derde, Isaäks zoon Jacob.
De verhalen over hen zijn erg mooi en er zijn dan ook diverse schilderijen over gemaakt. Abraham en zijn
familie leefden in tenten. God beloofde Abraham een nieuw leven en een nieuw land. Abraham weet wat hij
heeft, niet wat hij krijgt, toch heeft hij vertrouwen in wat God hem belooft. Alles verloopt niet direct op rolletjes,
vooral als er eerst geen kinderen geboren worden. Maar God houdt zijn belofte en het geduld en vertrouwen
maken Abraham sterker. Met de kinderen hebben we gesproken over geduld en vertrouwen hebben in elkaar.
Vervolgens hebben we het over Jacob gehad. Jacob heeft een tweelingbroer Esau. Jacob moet vluchten als
hij Esau bedriegt en toch komt alles uiteindelijk goed. De broers verzoenen zich. We hebben het gehad over
de volgende vragen: Wat is verzoening? Is dat meer dan vergeven? Bij verzoening denken de kinderen vooral
aan het weer goed maken na een ruzie. Dat kan in het klein, zoals wie thuis opruimt of iets kapot maakt, maar
soms komen er ook verhalen van kinderen over familieleden (grootouders) waar geen contact meer mee is.
Daar kan voor kinderen behoorlijk emotioneel zijn.
Maar wat als je weet dat je fout bent, hoe maak je het dan weer goed? Verzoening gaat verder dan spijt hebben
en vergeving vragen. Enige reacties van de kinderen waren: “Als je iets goed wilt maken, moet je er wel iets
voor doen.”, “ Alleen sorry zeggen is niet altijd voldoende.” en “Verzoening gaat verder dan vergeving, je
vergeeft elkaar niet alleen, maar je gaat ook weer met elkaar om.”. Vergeven kun je in je eentje, verzoening
doe je met z’n tweeën. Je herstelt het vertrouwen in elkaar.
Als laatste hebben we gezien wat allemaal een Jacob’s ladder wordt genoemd. Dit is genoemd naar een droom
van Jacob, waarin een ladder naar de hemel te zien was waarop engelen naar boven en beneden liepen. Deze
droom gaf Jacob vertrouwen in een goede toekomst. In het dagelijks leven wordt het woord ‘Jacobs ladder’
vaak gebruikt voor dingen die naar de hemel wijzen zoals wanneer de zon tussen de wolken door schijnt.
Met vriendelijke groet,
Tjarda Nieuwenhuis.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Hallo allemaal!
Allereerst wil ik jullie allemaal via deze weg een mooi 2018 wensen! We zijn weer van start en ik heb het
gevoel dat de kinderen het heerlijk vinden. Rust en regelmaat . Geen sinterklaas of kerstthema’s meer,
maar ‘gezondheid’. De meeste kinderen hebben de ouderbrief over ons nieuwe thema: gezondheid,
maandagmiddag mee naar huis gekregen, heb je hem nog niet, schiet ons aan! Ja ‘ons’ want we hebben er
weer een nieuwe juf bij  juf Maaike! Ze heeft dinsdag kennis met ons gemaakt, met de kinderen/ouders,
met de school, de manier van werken en met mij.
In ons schoolgidsje hadden jullie misschien al wel gelezen dat de kinderen van groep 2 na de kerstvakantie
mee zouden gaan gymmen met groep 3/4. We hebben bedacht om dit om de week op de donderdagmiddag
te doen, vanaf donderdag 1 februari (de oneven weken). De kinderen van groep 2 hebben voor de gymles in
de grote zaal een gymbroekje en shirt nodig. Deze kunnen we op school laten liggen, maar mag donderdags
ook weer mee naar huis. (even kijken wat handig is…)
Hebben jullie de rapportmap nog thuis? Willen jullie deze dan in deze dagen weer meenemen want in
februari krijgen de kinderen hun rapport weer mee naar huis.
Groep 3&4
Allereerst willen wij iedereen nog het beste wensen voor 2018!
We hebben het jaar afgesloten met een gezellige en geslaagde kerstviering. Iedereen
zag er geweldig mooi uit en het eten was heerlijk. De foto’s hiervan staan op de
website.
In de kerstvakantie hebben de kinderen een kerstleeskaart mee naar huis gekregen.
Hierop staan allemaal opdrachten. De kinderen moeten op verschillende plaatsen in
hun boek lezen. Als ze de opdracht volbracht hebben, mogen ze een ster kleuren. Als
de kinderen alle sterren gekleurd hebben, kunnen ze de volle kaart mee naar school
nemen en krijgen ze een presentje.
Binnenkort krijgen de kinderen ook weer citotoetsen voor rekenen, lezen en spelling.
We oefenen wat extra met lezen met behulp van de data muur. De kinderen moeten
dan zoveel mogelijk woordjes in één minuut lezen en dit kleuren ze af in een grafiek. Iedere week doen we
dit en we gaan aan het eind kijken hoeveel iedereen zichzelf heeft verbeterd.
Groep 3: Vanaf nu werken de kinderen van groep 3 ook met een taak. Hierop kunnen de kinderen zien wat
ze die dag voor werk moeten doen voor de verschillende vakken en als ze klaar zijn mogen ze het afkleuren.
Verder moeten ze op de taak aangeven hoe het werken die dag ging en of ze de les ook moeilijk vonden.
Met veilig leren lezen beginnen we alweer in kern 6. De letters die aanbod komen zijn: g, au, ui, f, ei.
Met rekenen zijn we bezig met het tellen van hoeveelheden d.m.v. het maken van groepjes van 5. Het
splitsen van getallen en vooruit en terugtellen t/m 20 vanaf een willekeurig getal.
Groep 4: Met rekenen zijn we de kinderen bezig met het bedenken keersommen en delingen bij plaatjes.
Welk getal er precies in het midden zit tussen twee getallen. Plus- en minsommen maken m.b.v. de
getallenlijn. Met spelling zijn we bezig met de spellingsregels: haai, fiets en geit. Veel kinderen vinden het
vooral lastig om de goede f/v te schrijven of de goede ei/ij.
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Groep 5&6
Groep 5/6 wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar! Op school zijn we het jaar gestart met een terugblik op
alle belevenissen uit 2017 en goede voornemens en wensen voor 2018. De
kinderen hebben allerlei leuke activiteiten in gedachten die ze graag willen doen
dit jaar, zoals naar jump XL, met dolfijnen zwemmen, leren judoën, maar ook
beter leren rekenen. Samen hebben we geproost op 2018 en genoten van een
glaasje kinderchampagne en een nieuwjaarsrolletje.Er staan een aantal
bijzondere activiteiten op de planning in het nieuwe jaar:
- De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen naar aanleiding van de basketbalclinic een wedstrijd van Donar
bijwonen. Deze is aanstaande zaterdag. Het belooft een spannende en gezellige avond te worden!
- Dinsdag 23 januari krijgen we bezoek van Dash. Dash is een klein blauw robotje waarmee we gaan leren
programmeren. Dit wordt georganiseerd vanuit de bibliotheek. We zijn erg benieuwd wat we deze dag gaan
leren!
- De eerste spreekbeurten zijn ingepland. De kinderen hebben voor de vakantie een blad mee gekregen
waarop staat wat er van de kinderen wordt verwacht en waar ze op worden beoordeeld. Een spannende,
maar leerzame bezigheid! Hieronder het schema waarin staat wie wanneer aan de beurt is:
woensdag 31 januari: Veerle
woensdag 7 februari: Aike
woensdag 14 februari: Yelena
woensdag 21 februari: Roos
woensdag 7 maart:
Anja
woensdag 14 maart:
Rinus
woensdag 28 maart:
Niels
woensdag 4 april:
Iyen
woensdag 11 april:
Emma
Lukt het toch niet op de afgesproken dag, heb je vragen of hulp nodig? Kom dan gerust langs, dan kijken we
samen naar een oplossing.
- Groep 5 start binnenkort met Topo Meander. Hierbij wordt een eerste stap gezet voor het leren van de
topografie van Nederland. Dit wordt gedaan middels een programma op de computer, waarbij de kinderen
spelenderwijs de plaatsnamen, wateren en gebieden leren.
- Eind januari starten we met de Cito-toetsen van midden groep 5 en groep 6. Hiervoor zijn we al druk aan
het oefenen met onder anderen het op tempo lezen van woordjes (DMT), het herhalen van de tot nu toe
geleerde spellingsregels en het maken van verhaaltjessommen. Wil je thuis toch ook nog even oefenen? De
verhaaltjessommen kunnen ook online gemaakt worden via www.redactiesommen.nl.
- Midden februari krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit jaar weer mee. Nog niet alle kinderen
hebben hun rapportmap ingeleverd. Willen jullie hier om denken?
Steeds vaker zijn de tafels nodig bij rekenen: bij de steeds moeilijkere en grotere keersommen, maar
bijvoorbeeld ook bij de deelsommen. Een aantal kinderen kent nog niet alle tafels. Vooral de tafels 6 t/m 9
blijven lastig. Het niet kennen van deze tafels zorgt dan ook voor vertraging bij het uitrekenen van sommen.
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De komende twee weken gaan we d.m.v. tempotoetsen in kaart brengen wie welke tafels nog niet voldoende
beheerst. Deze zullen op school, maar ook thuis extra geoefend moeten worden. De kinderen zullen
hiervoor werk mee naar huis krijgen.

Groep 7&8
We hebben een flitsende start gehad op maandag. Juf Marloes had kinderchampagne en nieuwjaarsrolletjes
meegebracht waar we heerlijk van hebben gesmikkeld.
Samen hebben we geproost op het nieuwe jaar!

Zaterdagavond gaan we met de klas naar DONAR! We hebben er onwijs veel zin in en hopen dat de
leerlingen in grote getalen met ons mee gaan. U bent over de details geïnformeerd middels een aparte mail
van meester Rogier.
Toetsen
In de komende weken gaan we ons voorbereiden op de aankomende Cito toetsen en zijn we bezig om te
oefenen van de stof en ons voor te bereiden hierop.
Topo Meander: de deadline thema 2 is 19 januari 2018. De kinderen kunnen weer bij juf Marloes of juf
Roelien aangeven wanneer zij zo ver zijn dat ze de toets (laatste extra les van het thema) willen maken.
Deze maken de kinderen op school tijdens de schooltijden.
Nogmaals een herhaling van de afspraak die we voor de vakantie hebben gemaakt. Vanwege technische
problematiek konden sommige kinderen niet thuis aan de slag met Meander. Daarom bieden wij de
mogelijkheid om tijdens de middagpauze (tussen 13.00 en 13.15 uur) en na schooltijd (tot uiterlijk 15.45 uur)
aan de slag te gaan op de schoolcomputers met Meander. Het is niet de bedoeling dat dit tijdens lestijden
gemaakt wordt.
Het is verstandig om tijdig met uw kind de lesstof te plannen en te monitoren of het huiswerk gemaakt wordt.
Nieuwsbegrip: In de periode voor de
vakantie hebben we in de klas het
meerdere malen gehad over huiswerk voor
Nieuwsbegrip. Echter blijkt het plannen van
het huiswerk en het daadwerkelijke maken
hiervan nog best een opgave. Het is van
groot belang dat het huiswerk voor
Nieuwsbegrip wel gemaakt wordt,
begrijpend lezen is één van de belangrijkste
vaardigheden die de kinderen leren op de
basisschool. Is uw kind zijn of haar inlog
kwijt, dan verstrekken we deze graag nog
een keer. U kunt hiervoor een email sturen
naar juf Roelien: r.edens@westerwijs.nl.
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De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

1 februari 2018

