NIEUWSBRIEF No. 2
3 oktober 2017
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
Mijn werk als directeur van de Gavelander gaat dan nu echt beginnen.
Afgelopen donderdag heb ik afscheid genomen van mijn school in Garnwerd.
Hierdoor kan ik me nu volledig gaan richten op mijn nieuwe werkplek. Peter
Braam heeft als interim directeur afscheid genomen van de Gavelander. We
hebben hier als team bij stil gestaan en hem bedankt voor zijn inzet.
Dinsdag 26 september hebben we een goed bezochte informatieavond
gehouden. Het was fijn om op deze wijze met u kennis te kunnen maken.
Donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, zal in het teken staan van
stakende leerkrachten. Ook onze leerkrachten hebben aangegeven te willen
staken voor een beter salaris en minder werkdruk. De school zal om die
reden dan ook dicht zijn, hierover bent u per mail geïnformeerd. We hopen op uw begrip.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag
op school.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

woensdag

4 oktober

Start Kinderboekenweek

donderdag

5 oktober

Staking basisonderwijs, de kinderen zijn de hele
dag vrij

Hele dag vrij

maandag

9 oktober

Koffieochtend

8.15 uur kijkje in
de klas

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2018
woensdag

1 november

Luizencontrole

vrijdag

10 november

Sint Maarten

11.30 uur

dinsdag

14 november

Koffieochtend

8.15 uur kijkje in
de klas

Dinsdag

14 november

Fietsencontrole, alle kinderen nemen hun fiets mee
naar school

8.30 uur
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Verjaardagen
Jarige

Datum

Toby Huizing

5 oktober

Lars Sirks

8 oktober

Berit Otto

13 oktober

Dylano Solle

13 oktober

Dinant Paré

17 oktober

Juf Miranda

20 oktober

Tim Koolstra

23 oktober

Iyen Hoexum

26 oktober

Levi Vink

26 oktober

Evi IJpma

2 november

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

Trefwoord
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven



Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan,
de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3); Jericho wordt
ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).

Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden



Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
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Introductie GVO
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)
Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Met gezin en familie
hebben we een melkveehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel
waldhoorn. Al ruim 20 jaar geef ik GVO les op diverse scholen.
Op de Gavelander kunnen de kinderen van groep 7 en 8 ervoor kiezen om iedere
week een uurtje GVO of HVO te volgen. GVO staat voor Godsdienstig Vormings
Onderwijs. Eén van de kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk
aandacht te schenken aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden in de samenleving. De inhoud en de
aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan. Het doel is
namelijk door middel van een introductie op beeld- of betekenisverhalen, feesten
en symbolen de leerlingen in contact te brengen met hoofdmomenten van godsdiensten en
levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals die in onze cultuur en in andere culturen voorkomen. Zo leren
kinderen open te staan voor andere levensovertuigingen en daar tolerant mee om te gaan.
Het jaarthema voor dit schooljaar is: ‘Ik ga op reis en neem mee’. Je kunt op verschillende manieren reizen.
Je kunt de hele wereld rondreizen en alle landen bezoeken, maar je kunt ook naar binnen in jezelf reizen.
Als we reizen zien en leren we veel. Dat zijn levenslessen die we mee nemen. Hoe wordt dat in de praktijk
ingevuld: Er zijn veel (bijbelse) reisverhalen, denk aan Abraham en Mozes. Thema’s die daar bij horen zijn
bijvoorbeeld vertrouwen, vrijheid en samenwerking.
Het is belangrijk verhalen betekenis te geven en ze te verbinden met je eigen leefwereld. Eigen ervaringen
en verhalen krijgen daarom ook een belangrijke plaats in het godsdienstonderwijs. Het gaat dus om meer
dan het reproduceren van feiten, maar om een leeftocht voor onderweg.
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust mailen: tjarda_n @hotmail.com
Met vriendelijke groet Tjarda Nieuwenhuis

Fietsverlichtingsactie
Om het jaar doen wij mee aan de fietsverlichtingsactie van de
ANWB. De fietsen van alle kinderen worden dan gecontroleerd,
vooral op verlichting maar ook op andere onderdelen. Er komen
veel kinderen op de fiets naar school en wij vinden het belangrijk
dat dit veilig gebeurd.
De actie wordt gehouden op dinsdag 14 november. Het zou fijn
zijn als u tevoren de fiets(en) van uw kind(eren) al even gecheckt heeft. Het is erg leuk om dit samen met uw
kind te doen.
Alle kinderen mogen dus 14 november op de fiets naar school komen. Wilt u even aangeven als uw kind
geen fiets mee naar school neemt?
Als u wilt meehelpen met de controle vinden wij dat erg gezellig. We beginnen om 8.30 uur en verwachten
een ochtend bezig te zijn. U kunt bij Jolanda aangeven of u kunt helpen.
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Vakantielezen groep 4-5
Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 4-5 een leesbingo-blad meegekregen. De kinderen
moesten op verschillende plekken een boek lezen en dit afkleuren op een blad. Dit blad moeten de kinderen
voor dinsdag 10 oktober weer mee naar school nemen, als het vol is. Ze krijgen dan ’s middags een
presentje van de bibliothecaresse Henriëtte.

Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag 4 oktober is de
opening van de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Griezelen”. U bent ook van
harte welkom om woensdag om 8.30 uur bij de opening aanwezig te zijn. Deze zal op
het plein plaatsvinden.
Past u wel op voor de heksen die rondzweven. We gaan in deze periode extra
aandacht besteden aan boeken en ook het thema “Griezelen” zal in veel lessen
centraal staan.

Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
We zijn alweer een paar weekjes onderweg met elkaar. We zijn blij met juf Miranda! En hebben ons plekje
allemaal weer wat gevonden. Helaas moest juf Marijke zich afgelopen maandag ziekmelden.
Heel gezellig is dat we wekelijks nog kunnen spelen en kletsen met groep 3. Op maandagmiddag spelen en
schrijven ze bij ons in de klas. Aan het einde van de middag krijgen we muziekles van meester Martin,
boven, samen met groep 3 en 4. Op woensdagochtend speelt groep 3 nog met ons buiten. Op woensdag
om de week mag groep 2 mee naar boven en oefenen we aan de beginnende geletterdheid, samen met juf
Marijke.
De klas is wat veranderd, we hadden nog een potje geld waarmee de juffen lekker bij Ikea zijn geweest. De
huishoek is een stuk gezelliger geworden! De kinderen kunnen er lekker chillen op de loungestoeltjes, er is
een bedje en.. een hond!
Woensdag start de Kinderboekenweek met het thema: ‘Griezelen’. Hier en daar zijn er in de klas al
spinnetjes te vinden....
We starten a.s. woensdag gezamenlijk op het plein en gaan daarna pas de klas in voor de puzzelinloop.
Kunt u er woensdag niet bij zijn? Breng dan uw kind even bij juf of koppel het aan 1 van de ouders, wel zo'n
veilig gevoel.
Tijdens de Kinderboekenweek mogen alle kinderen een boek/lievelingsboek meenemen en hier over
vertellen in de kring. Daarna willen we deze tentoonstellen. De boeken mogen dan vrijdag 20 oktober, de
vrijdag voor de herfstvakantie, weer mee naar huis.
Tijdens de Kinderboekenweek zouden we het ook heel leuk vinden dat
ouders/opa's/oma's/oppassen...komen voorlezen! We horen graag van jullie wanneer jullie tijd hebben! Dit
kan bijv. in kleine groepjes of aan de hele klas. We willen de Kinderboekenweek iets langer laten doorlopen
dan 15 oktober, in de week voor de herfstvakantie combineren we ons nieuwe thema: Herfst, nog met
Griezelen.
Op vrijdag 20 oktober bent u vanaf 11:45 welkom in de klas om te zien en te horen wat we allemaal gedaan
en geleerd hebben tijdens de Kinderboekenweek.
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Afgelopen week mochten we al in kleine groepjes bij een kunstenaar op bezoek, we hebben geleerd om met
speksteen te werken, alle kleuters hebben hun werkstukken meteen al mee naar huis gekregen. A.s.
woensdag komt er een andere kunstenaar in de klas en mogen we weer experimenteren, we zijn benieuwd
naar de opdracht en het materiaal! Donderdag zijn de kinderen een dagje vrij i.v.m. met de staking van de
leerkrachten, vrijdag is het speelgoeddag en mogen alle kinderen speelgoed van thuis meenemen om mee
te spelen. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen speelgoed.
De Klasbord-app is even buiten gebruik. Er zou een mooi alternatief zijn, die we nog even onderzoeken. We
hopen snel weer met jullie het wel en wee in de klas te kunnen delen! Jullie horen van ons hoe het verder
gaat.
Alle kinderen hebben afgelopen week (als het goed is) een papier meegekregen waar de
uitspraak/schrijfwijze van de letters op staat. Heb je deze nog niet ontvangen, klop even bij ons aan! Het is
belangrijk dat de kinderen de juiste uitspraak aanleren.
Ooh ja, ons magazijntje begint aardig vol te lopen met doosjes/wc-rollen/eierdozen, we kunnen er bijna niet
meer doorheen. Dus…. we moeten maar even een 'stop' zetten op het inzamelen ervan. Als we er weer
doorheen zijn, laten we het weer weten. Tot horens!
Groetjes, juf Miranda/juf Marijke

Groep 3 & 4
Woensdag a.s. is de opening van de kinderboekenweek. Het thema is griezelen. De kinderen hebben
afgelopen week al monsters gemaakt, samen met kunstenares Hilda. De monsters zijn te wonderen in de
gang tegenover ons lokaal. Ook staan er foto’s van deze activiteit op de website bij groep 3/4.
Komende week gaan we dus in de klas veel lezen en werken met het thema griezelen. Ook gaan de
kinderen weer met een kunstenares een kunstwerk maken.
Groep 3: De kinderen hebben de eerste kern van Veilig Leren Lezen afgesloten en zoals u misschien al
gemerkt hebt, kunnen ze al een aantal woordjes lezen. De letters die ze gehad hebben zijn: i,k,m,s,p,aa,r,v.
Groep 4: De kinderen zijn al aardig gewend om op de tablet te werken en vinden dit erg leuk. Hierdoor
oefenen ze meer sommen met rekenen en woorden met spelling. De
kinderen krijgen binnenkort met rekenen de tafels. We beginnen met de tafel
van 2, 5 en 10. Misschien kunt u deze thuis alvast oefenen.
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Groep 5 & 6
De kinderen van groep 5/6 zijn inmiddels alweer aardig aan de schoolse structuur gewend. Ze hebben allen
een eigen plek in de klas gekozen waar zij denken dat ze goed geconcentreerd kunnen werken, met
klasgenoten met wie ze goed samen kunnen werken. De kinderen doen dan ook hun stinkende best om
deze plekjes te behouden. Dit gaat erg goed!

Naast het harde werken, leren we ook aan de hand van spelletjes. Zo hebben de kinderen van groep 5 de
verschillende voorzetsels leren kennen aan de hand van het voorzetselspel. De kinderen van groep 6
vonden dit ook erg leuk en deden graag even een lesje mee met groep 5.
In groep 5/6 zijn we op dit moment bezig met verschillende wijzen van lezen.
Naast het stillezen kunnen de kinderen er ook voor kiezen om Gerrit de Giraffe of Arie de Aap voor te lezen
of om met een maatje te lezen. Dit doen ze aan de hand van leeskaartjes met opdrachten. Het
dobbelsteenlezen is een favoriet! Het aantal ogen dat gegooid is, geeft de wijze van lezen aan: om de beurt
een woord, om de beurt een zin, jij leest voor, ik lees voor, in koor of eigen keuze. Het schrijven van een
boekverslag hoort er natuurlijk ook bij.
Daarnaast zijn we ook begonnen met het race-lezen. In twee- of drietallen lezen de kinderen samen met de
leerkracht een eigen gekozen tekst (voor-koor-door). De tekst wordt op tijd gelezen en wordt gedurende de
week nog twee keer opgenomen. Wie wint het van zichzelf?
In groep 5 lopen een aantal kinderen nog tegen het niet kennen van de tafels aan. Hierdoor zijn gedeeld
door sommen, zoals 45:5, ook moeilijker uit te rekenen. We gaan de komende weken de tafels herhalen en
opnieuw werken met een tafeldiploma. Het kan zijn dat de kinderen een tafel mee naar huis krijgen om te
oefenen. Zou u hier mee aan de slag willen gaan met uw kind?
Met het oog op de Kinderboekenweek zijn ook de boekbesprekingen geïntroduceerd. De kinderen hebben
deze week een brief mee naar huis gekregen met daarin de uitleg van het houden van een boekbespreking.

Veerle bijt as. maandag het spits af! De kinderen kunnen zich via het formulier in de klas inschrijven voor
een dag waarop ze hun boekbespreking willen houden. Het doel van de boekbesprekingen is het promoten
van en enthousiast worden over boeken.
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Groep 7&8
We zijn al een aantal weken weer op weg. Vorige week hadden we een technisch
probleem waardoor de tablets helaas op maandagochtend niet te gebruiken waren.
Gelukkig had meester Rogier de situatie gauw onder controle en konden we ’s middags
weer gauw aan de slag. Al gauw kwam meester Rogier met het idee om te kijken of
Donar ons een clinic wil geven. We zitten inmiddels in de pool om geloot te worden en
hopen natuurlijk u gauw te kunnen informeren wanneer dit gaat gebeuren!
Zoals u hierboven heeft gelezen zijn we al aan het voorbereiden op de
kinderboekenweek. In de komende week zullen we in groep 7 en 8 activiteiten hebben
rondom het thema griezelen.
Belangrijke onderwerpen in de leerstof zijn voor de beide groepen de werkwoordspelling, zinsdelen
benoemen, verhoudingen, procenten en breuken. Vooral het omzetten van breuken naar procenten en
kommagetallen vinden de leerlingen soms nog best lastig.
In de presentatie op de informatieavond hebben we al het een en ander besproken over huiswerk, het
voortgezet onderwijs en de verschillende vakken. In de komende weken kunt u informatie verwachten over
het huiswerk, dit zal aan u worden verstrekt door middel van een mail omdat daarbij ook de inloggegevens
van uw kind worden verstrekt.
De voorlichtingsavond van het voortgezet onderwijs dat 1 keer in de 2 jaren plaatsvindt voor de
ouders van groep 7 en 8 zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden
spreekbeurt
op dinsdagavond 28 november. Zodra de datum definitief is,
woensdag
ontvangt u hierover een mail van ons. Daarnaast zullen de ouders
11 oktober
Quint
van groep 8 in de komende weken een uitnodiging ontvangen voor
18 oktober
Sanne
de (voorlopig) schooladviesgesprekken.
herfstvakantie
1 november
Dylano
De spreekbeurten voor groep 7/8 zijn ingepland voor dit
8 november
Marlon
schooljaar. De kinderen hebben aangegeven of ze aan het begin,
15 november
Jarne
midden of eind van het schooljaar een spreekbeurt willen geven en
22 november
Robin van S.
daar is onderstaande planning uit voortgekomen. Woensdag
29 november
Thomas
bespreken we de planning en kunnen er eventueel nog
13 december
Noah
aanpassingen gedaan worden (bijvoorbeeld als iemand net in die
kerstvakantie
week een verjaardag van thuis heeft of een druk weekend
10 januari
Tristan
voorafgaand aan de spreekbeurt is het misschien handig om de
spreekbeurt op een ander moment te plannen). Mochten er nog
17 januari
Robin H.
veranderingen plaatsvinden, dan geven we dit via de mail door,
24 januari
Nevada
zodat u er ook van op de hoogte bent. Woensdag bespreken we in
31 januari
Jun
de klas hoe een spreekbeurt in groep 7/8 eruit kan zien en krijgen
7 februari
Dinant
de kinderen een spreekbeurtwijzer en beoordelingspapier mee naar 14 februari
Dyone
huis. Wilt u uw kind thuis helpen met de planning voor het maken
21 februari
Pascal
en oefenen van de spreekbeurt? Wanneer het niet mogelijk is om
voorjaarsvakantie
thuis op de computer een PowerPointpresentatie of andere
7 maart
Marrit
presentatie te maken of uw kind liever op school aan de
14 maart
Monique
spreekbeurt werkt, is het mogelijk om na schooltijd op school
21 maart
Ruben
hieraan te werken. We vinden het fijn om van tevoren te weten
28 maart
Joes
wanneer er op school aan gewerkt gaat worden en welke tijden er
4 april
Isa S.
met u afgesproken zijn. We kijken weer uit naar alle spreekbeurten
11 april
Leony
en zijn benieuwd welke geweldige onderwerpen er dit jaar aan bod
25
april
Isa C.
gaan komen!! Succes met de voorbereidingen groep 7 en 8!! Mocht
je er niet uitkomen, dan weet je ons te vinden.
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Nieuws van de OV
Voor de mensen die niet weten wat de Oudervereniging doet:
de Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op school helpt met organiseren van de
verschillende feesten door het schooljaar heen, zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen en de Koningsspelen. Bij
sommige feesten ondersteunen we de school, andere zaken organiseren we als ouders zelf. We doen dit
alles in nauw overleg met het leerkrachtenteam.
Iedere ‘OV-ouder’ is betrokken bij één feest per jaar. Als ouder van de OV hoef je dus maar één keer per
jaar in actie te komen. Samen met een aantal andere ouders en één lid van het leerkrachtenteam zit je in
een feestcommissie.
Lijkt het je ook wat om mee te helpen? We kunnen nog mensen gebruiken: vele handen maken licht werk.
Ook voor de OV is het schooljaar weer begonnen.
Vóór de zomer vakantie meldden we dat de ouder vereniging een beetje wilde groeien. We zijn blij dat we
kunnen laten weten dat zich sindsdien al een aantal ouders hebben gemeld die graag willen helpen bij het
organiseren en uitvoeren van feesten zoals sinterklaas, kerst etc. Dat is erg fijn!
De OV komt zo’n 4 tot 6 maal per jaar bijeen.
Op 30 oktober starten we. Ook zin om dit jaar te helpen met het organiseren of uitvoeren van één van
de jaarlijkse feesten? U bent van harte uitgenodigd om 30 oktober om 20.00 uur . We zullen die avond
onder andere de taken verdelen voor het komende jaar. Fijn als u mee wilt doen!
Interesse? ik geef je graag meer info. Mail me of schiet me even aan op het schoolplein.
Vragen of suggesties
Hebt u vragen of suggesties voor de Ouder Vereniging? Die zijn van harte welkom. Vertel ze ons, of mail ze
aan Froukje Wijbenga (froukje@coachingentherapie.nu) .
Namens de OV,
Froukje Wijbenga (moeder van Joes en Aike)

Prikbord
Kaboutersport
Sinds de zomervakantie is er een start gemaakt met kaboutersport voor kinderen
van ongeveer 4 tot 7 jaar. Kaboutersport is een prachtig initiatief van
voetbalvereniging Pelikaan ’S en korfbalvereniging OWK. De trainingen worden
gegeven op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. Als het koud/nat is trainen we in de zaal, als het mooi
weer is op het veld. Het is een uurtje vol sportief plezier met spelletjes en leuke oefeningen. En soms mogen
de ouders ook nog even een paar minuutjes meedoen.
De trainingen worden beurtelings door trainers van de twee clubs gegeven.
Het is een leuk groepje kabouters dat iedere zaterdag zijn/haar beste beentje voorzet. Natuurlijk kunnen er
nog kinderen aanschuiven hierbij. Kom gerust een keertje kijken en vrijblijvend meedoen. Misschien
aanstaande zaterdag al?
Onderstaand schema is voor de komende periode:
Zaterdag 7 oktober
Zaterdag 14 oktober
Zaterdag 21 en 28 oktober
Zaterdag 4 november
Zaterdag 11 november

korfbal
Jolanda Lap
voetbal
Jan Vink, Elze Posthumus
GEEN kaboutersport i.v.m. vakantie
korfbal
Samantha Noordhof
voetbal
Jan Vink, Elze Posthumus
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De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

7 november 2017

