Nieuwsbrief nummer 4
Datum: 3 december 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De maand december is weer begonnen. De periode van traditionele feesten. Ook wij mogen dit
jaar de Sint met zijn Pieten weer verwelkomen op woensdag 5 december. Samen met de kinderen
zullen we Sinterklaas met zijn Pieten begroeten in de gymzaal. We verwachten dat het ontvangst
tot ongeveer 9 uur zal duren. Hierbij bent u dan van harte uitgenodigd.
Op vrijdag 14 december zal de inmiddels traditionele kerstwandeling door het dorp worden
georganiseerd in samenwerking met de Gaveborg. Een groep studenten die dit organiseert heeft
al in de groepen 5 t/m 8 op hulp gevraagd. Als school lopen we niet met de klassen langs de
route. Mocht u met samen met uw kind(eren) de wandeling gaan maken dan kunt u dit doen
vanuit de Gaveborg. De uitnodiging hiervoor hangt al in de school. Aansluitend zal er ook weer
een kerstmarkt worden georganiseerd.
Op donderdag 20 december hebben we onze eigen kerstviering vanuit school. Hiervoor is alweer
een groep ouders bezig met de voorbereidingen. We zullen u hierover binnenkort verder
informeren.
Ik ben erg blij met de inzet van vele ouders om ons te ondersteunen bij het organiseren en leuk
aankleden van de verschillende activiteiten in onze school. Samen sterk voor onze kinderen.
Dank iedereen!
Ik wil iedereen een hele fijne periode toewensen en veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Woensdag

5 december

Sinterklaasfeest

Vrijdag

14 december

Sprookje voor groep 3 t/m 6, vroege
voorstelling

7.45 uur aanwezig

Vrijdag

14 december

Kerstwandeling door het dorp

17.00 uur

Donderdag

20 december

Kerstviering

17.00 uur

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Wij wensen alle ouders en kinderen fijne feestdagen toe en wie zien iedereen graag
weer uitgerust terug in 2019.
Maandag

7 januari

Luizencontrole

Donderdag

10 januari

Schoolfotograaf
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Julia Rozema

6 december

Niels Rozema

6 december

Amy Meijer

12 december

Lente Meijer

12 december

Yvette Hazelhof

20 december

Isa Cazemier

25 december

Thomas de Wert

4 januari

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

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in
tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).

Nieuwtjes
Sprookje
Vrijdag 14 december gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 naar het jaarlijkse sprookje in de Postwagen
in Tolbert. Het is altijd een feest om met de kinderen deze voorstelling te bezoeken. We gaan met een
touringcar naar Tolbert en bezoeken de vroege voorstelling van 8.15 uur. Dat betekent wel dat de
kinderen deze ochtend erg vroeg op school moeten zijn. We willen graag dat de kinderen om 7.45 uur
op school zijn zodat we kunnen checken of iedereen aanwezig is. Als uw kind te laat is vertrekt de
bus zonder uw kind. Uw kind blijft dan op school of u kunt naar Tolbert rijden om uw kind naar de
Postwagen te brengen. In dat geval brengt u uw kind naar binnen naar meester of juf.
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Sinterklaasviering
Woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school.
De kinderen kunnen dan vanaf 8.15 uur via de schoolingang naar binnen.
Er is geen pleindienst, dus er kan dan niet op het plein gespeeld worden.
De bovenbouw kinderen (groep 5 t/m 8) mogen hun surprise in de klas brengen en
hun jas ophangen. Daarna gaan ze naar de gymzaal en nemen op de banken plaats
in afwachting van de Sint. De onderbouw kinderen (groep 1 t/m 4) blijven beneden
en doen hun jas in de luizenzak op de kapstok van de kleuters. De luizenzakken van
groep 3/4 liggen daar dan klaar. Zijn mogen dan ook in de gymzaal en op de banken
gaan zitten. Tegen 8.30 uur beginnen we en de ouders die het leuk vinden om mee te
kijken, kunnen dit aan de zijkant van de zaal doen tot 9.00 uur. De ouders die
meehelpen mogen zich dan bij de grote trap verzamelen. De kinderen hoeven
voor deze dag geen eten en drinken mee. Het is wel handig om een tas mee te geven voor het
cadeau en de werkjes. We hopen op een leuk en gezellig Sinterklaasfeest!

Medezeggenschapsraad (MR)
In de vorige Nieuwsbrief is een oproep gedaan voor nieuwe MR-kandidaten. De aanmeldingstermijn
hiervoor is inmiddels verstreken. Omdat er geen ouders zijn die zich hiervoor hebben aangemeld,
komt er geen verkiezing. Dit betekent dat de nieuwe oudergeleding van de MR bestaat uit Jelmer
Koolstra en Joyce Bezema. Wij vinden het ontzettend fijn dat zij de ouders van De Gavelander willen
vertegenwoordigen. Samen met meester Martin en juf Janine vormen zij de MR.
Onderwerpen die dit schooljaar op het programma staan, zijn onder andere het continurooster en het
schooljaarplan. Daarnaast worden ook de schoolzaken elke vergadering besproken. Punten hiervoor
kunnen aangekaart worden bij Jelmer, Joyce of één van de leerkrachten. Deze zullen dan toegevoegd
worden aan de agenda. Wil je een keer een MR-vergadering bijwonen, dan kan dit als toehoorder.
Graag wel van tevoren even aangeven bij één van de MR-leden.

Kerstversiering
Na Sinterklaas komt al snel kerst in beeld en wordt de school in kerststijl gebracht.
Altijd prachtig met de kerstbomen en de bijbehorende lichtjes en versieringen. Om de
overige ruimtes van de school aan te kleden willen we graag gaan werken met
versierde kersthoepels. We hebben dit een keertje eerder gedaan en gemerkt dat
kinderen het erg leuk vinden om samen met hun ouders een kersthoepel te maken.
Natuurlijk hoeven we geen 60 hoepels te ontvangen en zoveel hoepels hebben we ook
niet beschikbaar. Als u een hoepel wilt versieren dan kunt u deze donderdag
aanstaande op school komen ophalen en mag u deze maandagochtend 10
december weer inleveren (voorzien van de naam van uw kind). Maandag gaan wij
namelijk de kerstversiering in de centrale ruimtes aanbrengen.
De spulletjes die u gebruikt voor het versieren blijven uw eigendom maar u moet ze
wel zelf komen ophalen op school, dat kan na de kerstviering op vrijdagochtend 21
december. U mag ook de hoepel mee naar huis nemen om thuis nog een poosje te
gebruiken als kerstversiering. U kunt deze dan na de kerstvakantie weer inleveren op
school.
De hoepels liggen donderdag klaar in de gang van school. Als u een hoepel meeneemt
kunt u uw naam op een lijstje zetten zodat wij weten waar de hoepels gebleven zijn. En
Op=Op.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
De kinderen van groep 1 en 2 zijn de maand begonnen met het maken van de lampion voor
Sint Maarten. Tijdens de Sint Maarten bijeenkomst in het Sportcafé zongen de kinderen uit
volle borst de aangeleerde liedjes voor de ouderen van Oostwold. Daarna konden we bijna
meteen door naar het thema ‘Sinterklaas’. Er zijn inmiddels prachtige stoomboten gemaakt
en andere taal- schrijf- en knutselwerkjes die allemaal met Sinterklaas te maken hadden.
Voor het rekenen zijn er regelmatig pepernoten gebruikt en het leukste is dan natuurlijk als
er na of tijdens de les een paar opgegeten mogen worden. Het was ook een groot feest toen
bleek dat de pieten de schoentjes gevuld had. Wat waren de kinderen blij!
Flip de beer heeft inmiddels al bij een aantal kinderen gelogeerd en het is mooi om te lezen hoeveel
plezier de kinderen en Flip hebben bij deze logeerpartijen. Flip wordt veel geknuffeld
en erg verwend.
Ook is er een avond flink schoongemaakt en opgeruimd. We waren erg
blij met de hulp van een aantal ouders, waardoor het klaslokaal weer
lekker opgefrist is en het magazijn een stuk leger en voor de juffen een
stuk werkbaarder is.
De afgelopen maand zijn we aan de slag geweest met de letters b en p,
de komende maand gaan we bezig met de letters s (uitspraak als ssss)
en k (uitspraak als kuh).
En als we woensdag Sinterklaas hebben gevierd en hij de volgende dag vertrokken is,
gaan we ons richten op het kerstfeest.

Groep 3 & 4
Bij de gymles hebben de kinderen verschillende onderdelen moeten doen, om te laten zien of ze een
goede Piet waren. Ze moesten o.a. over het dak lopen, tegen het dak opklimmen, pakjes in de
schoorsteen mikken. Dit hebben ze allemaal heel goed gedaan en alle kinderen hebben hun
pietendiploma gehaald! Afgelopen woensdag mochten de kinderen hun schoen zetten en ze hebben
allemaal een leuk cadeautje in hun schoen gekregen. Verder volgen we het Sinterklaasjournaal. Hierin
gaat het niet helemaal goed. De Pieten pakken de verkeerde cadeautjes in, omdat ze niet kunnen
lezen. Onze kinderen hebben de afgelopen weken steeds pietenplaatjes gekregen en nu hebben ze
ook een leesplakje gekregen. Hierop kunnen ze zelf leren
lezen en de Pieten helpen die ook nog niet kunnen lezen.
We hebben ook verschillende voorwerpen op school
gevonden, zoals een gitaar, een pietenmuts en een
cadeautjes zak. Waar zouden die vandaan komen.
Misschien komen we er woensdag achter, want dan komt
Sinterklaas met z’n Pieten een bezoekje aan onze school
brengen. Alle kinderen komen dan bij Sinterklaas op
bezoek.
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Groep 3: De kinderen gaan de komende week kern 4 van VLL afronden. De letters die ze hier geleerd
hebben en de woorden zijn: wip, zon, zak, bus, jas. Dit zijn de korte klanken. Het is belangrijk om deze
niet lang te maken. Met rekenen zijn we bezig met getallen op te turven en voor- en achteruit tellen
vanaf een willekeurig getal.
Groep 4: Met taal zijn we bezig met werkwoorden (doe-woorden). In iedere zin zit een wat
(werkwoord) en een wie. De zin kun je langer maken met een waar en wanneer in de zin te plaatsen.
Met spelling zijn we bezig met de regels: schroef, slang en fiets en met rekenen zijn we bezig met
plus- en minsommen op de getallenlijn uitrekenen. Verder hebben de kinderen de eerste tafel geleerd
en dat is de tafel van 2.

Groep 5 & 6
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n schoen... eehhh
laatje. Afgelopen donderdag hebben de kinderen al een
cadeautje gekregen en aanstaande woensdag vieren we
Sinterklaas in de klas. De kinderen van groep 5/6 mogen bij
aankomst op school meteen naar binnen en kunnen hun
surprise onder het kleed in de klas verstoppen. Zo weet niet
meteen iedereen wie welke surprise gemaakt heeft. Denken
jullie erom dat de enveloppen met bonnetjes en eventueel
overgebleven geld worden ingeleverd in de klas?
In de klas is het al een aantal keer genoemd: de spreekbeurten komen eraan. Na de kerstvakantie
starten we hiermee. Een rooster met indeling wordt deze week gedeeld via Klasbord en zal ook in de
klas hangen. De kinderen kunnen hierop schrijven waarover ze hun spreekbeurt willen houden, dit om
te voorkomen dat alle kinderen hetzelfde onderwerp kiezen. Het is de bedoeling dat de kinderen 5 tot
15 minuten vertellen over hun eigen gekozen onderwerp. Dit mag aan de hand van een
PowerPointpresentatie, maar dat is niet verplicht. De kinderen krijgen deze week een stappenplan
mee naar huis. Hierop staan verschillende punten waarop ze moeten letten en waarop ze beoordeeld
worden. Natuurlijk mogen de ouders de kinderen hierbij helpen. Ook mogen ze, als dat nodig is, hulp
vragen bij juf.
Automatiseren, plus/min/keer, het blijft elke keer weer terugkomen. Naarmate
de sommen groter worden, lopen steeds meer kinderen vast omdat de basis
niet geautomatiseerd is. In de klas oefenen we dit regelmatig, maar het zou
fijn zijn als dit thuis ook aangeboden kan worden. Dit kan heel makkelijk in de
vorm van bijvoorbeeld vijf sommetjes na het avondeten of voor het slapen
gaan. Dit helpt de kinderen enorm bij de rekenlessen in de klas.

Groep 7 & 8
De afgelopen maand is ook weer voorbij gevlogen. We hebben begin november onze lampionnen
afgemaakt geshowd aan de ouderen die hiervoor speciaal bijeengekomen waren in het sportcafe van
de Gaveborg. In onze klas hadden we 7 verschillende lampionnen!
We hebben gewerkt rond het thema duurzame energie. We hebben een les gehad over aardwarmte.
Er was een gastspreker die ons kwam vertellen over de plannen voor de zonnewal in Oostwold.
Hierna hebben we een leuke dag gehad in de Energietruck. We moesten allemaal een witte
laboratoriumjas aan en een veiligheidsbril op. We hebben experimenten uitgevoerd rondom energie.
Deze week vieren we het sinterklaasfeest in de klas. De leerlingen mogen direct doorlopen naar de
klas om hun surprise daar neer te zetten. Denken jullie aan het inleveren van de enveloppen met de
bonnetjes (en eventueel kleingeld) bij de juf? We gaan er samen een fijne dag van maken.
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In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over het huiswerk voor topografie en begrijpend
lezen. We zien dat sommige leerlingen heel actief zijn in het maken van het huiswerk maar dat
anderen er nog niet aan begonnen zijn. Het huiswerk wat ze moeten maken is voor het grootste deel
online te vinden. Het is de bedoeling dat ze wekelijks werken aan Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), de
opdrachten zijn te vinden op de internetpagina van Nieuwsbegrip. Het maken van topografie (Topo
Meander) mogen de ze zelf indelen, wel is het de bedoeling dat thema 1 op 17 december is afgerond.
Mocht het thuis niet willen lukken om wat voor reden dan ook, dan is er de mogelijkheid om na
schooltijd gebruik te maken van de laptops/computers op school. Hiervoor kunt u of uw kind samen
met juf een geschikt moment plannen.

Nieuws van de OV
Wat doen we ook alweer?
Zoals u misschien weet is de oudervereniging een zelfstandige vereniging van ouders die gedurende
het schooljaar samen met het leerkrachtenteam veel feesten en vieringen (mee) helpt organiseren op
school. Elke viering wordt georganiseerd door een apart groepje ouders in samenwerking met 1 á 2
leerkrachten.
Zo zijn de voorbereidingen voor het sinterklaas- en het kerstfeest in volle gang, ieder door een eigen
commissie met 3 á 4 enthousiaste ouders, aangevuld met 1 á 2 leerkrachten uit het team van de
Gavelander.
Zin om mee te helpen met organiseren?!
Word je bijvoorbeeld heel blij van het plaatje hiernaast? Denk er dan
eens over na of je niet wilt helpen de paasviering op school te
organiseren! (Pasen wordt gevierd op 18 april 2019)
Of loop je meer warm voor een sportdag? Help dan dit jaar mee met
de sportdag.
Help mee!
En zo zijn we als oudervereniging ook nog op zoek naar ouders die
dit schooljaar willen helpen bij het organiseren van de sportdag (voorjaar 2019), en voor het mee
organiseren van de laatste schooldag (11 juli 2019). Zou je er meer over willen weten of wil je je
melden voor het helpen organiseren? Daar zijn we heel blij mee! Neem dan contact op met mij óf laat
het op school even weten aan de groepsleerkracht van uw kind of Rogier Hilbrandie.
Bestuurswisseling
De OV is een zelfstandige vereniging en kent een driekoppig bestuur.
In dit schooljaar stop ik als voorzitter van de Ouder vereniging.
Tijdens de jaarvergadering gehouden op 7 november, is Domien (vader van Isa, Lente en Amy) met
algemene stemmen aangenomen als nieuwe voorzitter. Ik zal wel in de OV blijven, echter als
secretaris. Marcel Otto (vader van Berit) zal de functie van penningmeester op zich gaan nemen. Hij
volgt Gerrit Visscher (vader van Dyone) op, die na jaren lange dienst de financiën nu overdraagt. We
bedanken Gerrit enorm hartelijk voor alle tijd en energie die hij in de OV gestopt heeft.
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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De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

14 januari 2019
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