Nieuwsbrief nummer 2
Datum: 1 oktober 2018

Geachte ouders en/of verzorgers,
Afgelopen woensdag, 26 september, heb ik tijdens de informatieavond de plannen voor komend jaar toegelicht.
Ambitieuze plannen om samen met het team te gaan werken aan toekomstgericht onderwijs aan onze
kinderen. Daarnaast heb ik u ook geïnformeerd over de problemen die steeds groter lijken te worden om bij
uitval van de leerkrachten te zorgen voor vervanging. Helaas bleek afgelopen vrijdag dat dit zorgt voor het naar
huis sturen van een groep. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas zijn we ook gebonden
aan de beperkte mogelijkheden. Ook in de communicatie naar u als ouder/ verzorger is dit soms pas op het
laatste moment mogelijk. Bij wijzigingen proberen we u vooraf en zo vroeg mogelijk te informeren.
Ik weet dat we als school een beroep doen op uw flexibiliteit, maar ook dat van onze leerlingen. Als team
proberen we zo veel mogelijk alles met elkaar op te vangen binnen onze eigen mogelijkheden.
Mocht u met vragen en/of zorgen zitten, kom dan gerust langs om dit te delen met ons.
Ik wens u verder veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

woensdag

3 oktober

Start Kinderboekenweek

woensdag

3 oktober

Juf Janine afwezig i.v.m. BHV-cursus

Woensdag

3 oktober

Juf Juul afwezig, juf Roelien aanwezig

Maandag

8 oktober

Koffieochtend (invulling vanuit de kinderboekenweek)

dinsdag

9 oktober

Groep 5 t/m 8 kookles

Middag

woensdag

10 oktober

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij

Donderdag

11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

15.00 uur

Woensdag

17 oktober

Excursie Nienoord groep 1/2

vrijdag

19 oktober

Meesters- en juffendag
Herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Toby Huizing

5 oktober

Lars Sirks

8 oktober

Berit Otto

13 oktober

Juf Wietske

15 oktober

Dinant Paré

17 oktober

Tim Koolstra

23 oktober

Iyen Hoexum

26 oktober

Len Hulshof

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 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over
genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Leefstijl
Groep 7/8: De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema “De groep dat zijn wij”. De
komende weken gaan we werken aan het thema “Praten en luisteren”.
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Nieuwtjes
Kinderboekenweek 2018 Thema: Vriendschap: Kom erbij!
Op woensdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek met het thema Vriendschap: Kom erbij! Dit
doen we samen op het plein, ouders zijn hierbij welkom. Na de opening gaan de kinderen een spel
door het dorp doen. De jongsten worden hierbij begeleid door de leerlingen uit de hoogste groepen.
Aan het einde van de ochtend gaan we knutselen door de hele school heen.
Op donderdag 4 oktober mogen de leerlingen hun knuffelvriendje mee naar school nemen. Er is
aandacht voor de vriendschap tussen de kinderen en hun knuffel.
Maandag 8 oktober is er een koffieochtend. Op deze ochtend bent u tot 9.00 uur welkom in de klas
waar u wordt voorgelezen door de leerlingen.
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober worden er in de eigen groep de voorrondes gehouden van de
voorleeswedstrijd. Per klas komt hier een winnaar uit. Leuk om samen thuis alvast een boek uit te
kiezen, te lezen en het voorlezen voor te bereiden. Het thema is vriendschap en het is fijn als het boek
hierop aansluit.
Op dinsdag 10 oktober willen we graag in de klas een (aantal) ouders of grootouders die komen
voorlezen. U kunt u hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht.
Donderdag 11 oktober wordt vanaf 14.00 uur het Boekenbal
georganiseerd. Tijdens dit evenement lezen alle winnaars van de
groepen voor aan de hele school. Daarna is er wat lekkers. Vanaf 15.00
uur zijn de (groot)ouders welkom om de knutselwerken te bewonderen.
U heeft hier vorige week per mail informatie gehad over de hulp die wij
nodig hebben om dit goed te laten verlopen. Tot op heden hebben we al
een heel aantal aanmeldingen gehad. Echter is dit tot op heden niet
genoeg. Daarom vragen we u om nog een keer te kijken op welk
moment u kunt bijdragen aan de Kinderboekenweek.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij juf Roelien
(r.edens@quadraten.nl)
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan het
thema ‘Nieuw Schooljaar’. In deze weken hebben de
kinderen kennisgemaakt met de letter d. We spreken
dit uit als /duh/. De kinderen zijn opzoek gegaan naar
plaatjes, knuffels en andere materialen die beginnen
met deze letter. Ook is er een start gemaakt met
voorbereidend schrijven en het begrip van het getal 5
voor groep 1 en het getal 9 voor groep 2. Afgelopen
donderdag zijn we met de klas gaan wandelen door
Oostwold. Het was heerlijk weer waardoor het een
gezellige en fijne wandeling werd. Onder het
wandelen hebben we het gehad over verkeersregels, moesten de kinderen balanceren en gingen we
op zoek naar de mooiste kastanjes.
In de komende weken gaan we een kort thema doen over Vriendschap. Vriendschap is belangrijk voor
kinderen en is een breed onderwerp waarin we veel kunnen leren over hoe we
met elkaar om moeten gaan en hoe je vrienden maakt. De nieuwe letter van dit
thema is de letter ‘v’. We hopen dat de kinderen weer mooie spulletjes
meenemen voor de lettermuur.
Op 17 oktober gaat juf Juul met de kinderen naar Nienoord. Er zijn al een
aantal ouders die hebben aangegeven mee te willen, maar we hebben nog
meer ouders nodig. Bij het bos van Nienoord gaan we opdrachten doen die te
maken hebben met het thema herfst. Graag opgeven bij juf Juul
(j.strijbosch@quadraten.nl) of juf Roelien (r.edens@quadraten.nl)
Flip de Beer heeft onze school weer gevonden. Na de herfstvakantie gaat Flip
weer mee uit logeren bij de kinderen van onze groep. Er gaat een boek mee
waarin u samen met uw kind een verhaal mag gaan schrijven over wat jullie
hebben beleefd. Verdere informatie komt in de week voor de herfstvakantie.

Groep 3 & 4
We zijn al druk bezig om het liedje voor de opening van de kinderboekenweek in te studeren en de
kinderen bedenken er zelf leuke bewegingen bij. Verder moeten de kinderen van groep 4 een boek
kiezen en mee naar school waar ze uit kunnen voorlezen in de klas. De kinderen van groep 3 moeten
een boek mee naar school waar ze uit voorgelezen worden. Zij mogen dit verhaal aan de klas
vertellen en er een tekening bij maken. In het stukje over de kinderboekenweek hierboven staat
precies wanneer de verschillende activiteiten van de kinderboekenweek plaatsvinden.
De kinderen van groep 3 ronden deze week de eerste leeskern af. Ze kennen de volgende letters al:
i,k,m,s,p,aa,r,e,v. Ook kunnen ze met deze letters woorden maken. Met rekenen zijn ze bezig met
turven, dit vinden sommige kinderen nog lastig.
De kinderen van groep 4 zijn met spelling bezig met woorden met een dubbelklank, zoals: oe, eu, ui,
ie, ei, ij, ou, au. Sommige kinderen vinden het nog lastig en draaien de letters om. Met rekenen zijn ze
met welke 10-tallen samen 100 vormen en getallen goed in volgorde kunnen zetten.
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Groep 5 & 6
Vandaag gaat de 5e schoolweek van start. De eerste maand is voorbij gevlogen. Een maand waarin
de kinderen kennis hebben gemaakt met elkaar, hun plekje in de klas hebben gevonden en alweer
een heleboel hebben geleerd.
Groep 5
In groep 5 staat op het gebied van rekenen onder andere de klok centraal. Hierbij gaat het niet alleen
om het benoemen van de tijd, maar ook om de koppeling van analoge naar digitale tijd en andersom.
Daarnaast moeten de kinderen ook kunnen benoemen of het ochtend, middag, avond of nacht is. Dit
is nog niet altijd even makkelijk. Een grote (getekende) klok achter in de klas helpt de kinderen hierbij.
Met de taallessen zijn de kinderen de afgelopen weken in het bijzonder bezig geweest met
voorzetsels en het bijvoeglijke naamwoord.
De spellingscategorie ‘lange klank aan het einde van een klankgroep’ is op dit moment erg belangrijk,
voorbeeld woorden zijn: panda, molen.
Groep 6
In groep 6 zijn de kinderen onder andere bezig met het omzetten van maten: van mm naar m, van l
naar cl, van m naar km, etc. Daarnaast worden verschillende doelen van het vorige schooljaar nu
uitgebreid. De deelsommen worden bijvoorbeeld groter, zoals 126:6.
Op het gebied van taal hebben de kinderen de afgelopen weken onder andere geleerd wat een
gezegde is en hoe je deze in een zin kunt vinden. Ook hebben de kinderen het verschil tussen sterke
en zwakke werkwoorden geleerd.
De kinderen van groep 6 herhalen veel spellingscategorieën, hierbij worden de woorden steeds wat
moeilijker. Nieuwe spellingscategorieën zijn woorden op –lijk en woorden op –ig.
De boerderij
Binnen de methode Maandtaak stond de afgelopen maand het thema 'de boerderij' centraal. We
hebben het de afgelopen weken onder andere gehad over akkerbouw, veeteelt en tuinbouw
(aardrijkskunde), over de eerste boeren (geschiedenis) en over dierlijke producten en het maken van
kaas (natuur). Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan de échte boerderij. Houd Klasbord in de
gaten voor een update en foto’s!
Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag start de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’. Eerder in deze
Nieuwsbrief is hier al het een en ander over genoemd. Wilt u er om denken dat de voorrondes van de
voorleeswedstrijd al op maandag 8 en dinsdag 9 oktober zijn?! De kinderen vertellen hierbij kort waar
hun boek over gaat en lezen een stukje voor uit ditzelfde boek. Dit mag ongeveer 10 minuten duren.
De winnaar van de groep mag op het boekenbal nogmaals hetzelfde stukje voorlezen voor de hele
school!
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Groep 7 & 8
In groep 7 en 8 hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan onze reken- en taalvaardigheden.
Sommige kennis was weggezakt in de vakantie en we hebben geprobeerd om alles weer op te halen.
Vandaag hebben we de eerste taaltoets gemaakt. De komende weken staan er meerdere toetsen op
de planning; Engels en Blits.
Na de herfstvakantie beginnen we in groep 7/8 met het gebruik van agenda’s. De meeste kinderen
hebben er al een gekocht. We gebruiken de agenda’s om onze weektaak en ons huiswerk in te
schrijven en om onze cijfers bij te houden. De agenda’s gaan dagelijks van school mee naar huis en
andersom. Op deze manier kunt u thuis ook bekijken waar wij op school mee bezig zijn.
Tot nu toe hebben de leerlingen nog geen huiswerk meegekregen. Na de herfstvakantie nemen ze
wel huiswerk mee. Een deel zal digitaal zijn en een deel op papier. De leerlingen krijgen huiswerk voor
de volgende vakken mee: Engels, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Topo Meander (topografie).
Zoals u hebt kunnen lezen onder het kopje Kinderboekenweek gaan wij in hier ook in de klas aan
werken. Op 8 en 9 oktober hebben wij de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de klas. Ieder kind
krijgt 10 minuten tijd om te vertellen waar zijn/haar boek over gaat en er een stukje uit voor te lezen.
Samen kiezen wij een winnaar. De winnaar van de groep mag op het boekenbal (11 oktober)
nogmaals hetzelfde stukje voorlezen aan de hele school.
Afgelopen week heeft de onderbouw appels geplukt van de bomen die voor onze school staan. Deze
week hebben wij de groepjes ingedeeld en samen (groep 5 t/m 8) bedacht wat we gaan maken. We
gaan nog overleggen in de groepjes wat we daarvoor nodig hebben en wie dat mee gaat nemen. De
ingrediënten regelen wij vanuit school. Er zijn veel reacties gekomen van ouders die willen komen
helpen, dat is erg fijn! In de middag van dinsdag 9 oktober gaan we samen bakken. We kunnen tijdens
het boekenbal dan samen smullen van het gemaakte lekkers.

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

5 november 2018

SWS De Gavelander ●De Boomgaard 1●9828RC Oostwold●050-5515463●gavelander@quadraten.nl●www.gavelander.nl

