Nieuwsbrief nummer 5
Datum: 14 januari 2019

Geachte ouders en/of verzorgers,
Officieel mag het niet meer, maar voor de mensen die ik nog niet gezien of gesproken heb...
alle goeds voor 2019!
Een jaar waarin we verder willen werken aan de missie en visie van de school, het
onderzoeken van het continurooster en het aanpakken van het plein.
Allemaal zaken die we echt met elkaar; leerlingen, ouders, team en geïnteresseerden gaan
doen. Tijd om met elkaar de slag te gaan. Belangrijk daarbij is goed naar elkaar te blijven
luisteren.
Om met de missie en visie aan slag te gaan worden we begeleid door een procesbegeleider
vanuit Quadraten. Nu dat bekent is hebben we de margedagen kunnen plannen.
Deze kunt u elders terug vinden in deze nieuwsbrief. We hebben de marge zoveel mogelijk te
laten aansluiten bij andere vrije dagen.
Het kan zijn dat tijdens het proces er nog een dag gepland gaat worden om als team andere
scholen te kunnen bezoeken. We zullen u dan zo vroeg mogelijk informeren.
Voor mij is het fijn om te merken dat we met elkaar kunnen gaan bouwen aan toekomstgericht
onderwijs voor de kinderen die ons worden toevertrouwt.
We zullen u op de hoogte houden van het proces.
Samen met de MR zijn we al begonnen met het onderzoeken van andere schooltijden. Om dit
met u te bespreken wordt er een avond georganiseerd. Meer informatie is hierover al te vinden
in het stukje vanuit de MR.
De Gavelander is al geruime tijd bezig met plannen voor een nieuw schoolplein. Afgelopen
schooljaar zijn we druk bezig geweest met het werven van subsidies. Dit blijkt toch lastiger dan
gedacht. Het plan wat eerder is ontwikkeld is wel een erg grote kostenpost. We zullen de
plannen dus moeten gaan bijstellen. Om hiermee aan de slag te gaan zou ik graag met een
nieuwe pleincommissie aan de slag gaan om te kijken welke kleine aanpassingen we al op
korte termijn kunnen realiseren met elkaar. Wilt u mee denken over de inrichting en mee
helpen met het maken van haalbare plannen... laat het mij weten zodat we spoedig een eerste
overleg kunnen gaan plannen.
Begin februari gaan juf Roelien en ik op cursus om te werken aan een nieuwe website en het
nieuwe ouderportaal. Zodra we hiermee gaan werken zal er een informatieavond worden
georganiseerd.
We zijn zelf ook erg nieuwsgierig naar de nieuwe mogelijkheden die het portaal ons gaat
bieden.
Al met al een hoop zaken waarmee we vol energie aan de slag gaan!

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
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Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Woensdag

30 januari

Podiumkunsten groep 5/6

12.00 - 12.30 uur

Woensdag

30 januari

Voorlichting andere schooltijden

19.30 uur

Dinsdag

5 februari

Open dag nieuwe ouders

8.30 - 12.00 uur

Woensdag

6 februari

Volleybaltoernooi groep 5 t/m 8 in Leek

volgt

Maandag

11 februari

Rapporten mee naar huis

Dinsdag
en
woensdag

12 en 13
februari

10-minuten gesprekken

Volgens rooster

Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 2019
Maandag

25 februari

Luizencontrole

Donderdag

14 maart

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij

Maandag

6 mei

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij

Maandag

3 juni

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Elias Bulten

2 januari

Olivier Kroon

12 januari

Rinus van der Stoel

12 januari

Anja Cazemier

14 januari

Meester Harry

16 januari

Dyone Visscher

22 januari

Nienke de Groot

27 januari

Tobias van Belle

29 januari

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

Trefwoord
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van
Nazaret (Lucas 4).
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen
omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus
geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
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Nieuwtjes
Nieuws vanuit de MR
Ook de MR is 2019 weer met frisse moed begonnen. Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen
lezen, bespreken wij verschillende onderwerpen tijdens een vergadering. Een belangrijk onderwerp
dat op de agenda staat is het continurooster. We willen inventariseren of en voor welk model er
draagvlak bij de ouders is. Op 30 januari vindt daarom een informatieavond plaats waarin 3 modellen
aan u worden voorgelegd, namelijk: het 5-gelijke dagen model, het traditionele model en het Hoorns
model. Vervolgens wordt er een enquête gehouden onder de ouders waarin u uw voorkeur aan kan
geven.

Volleybaltoernooi groep 5 t/m 8
Op woensdagmiddag 6 februari 2019 wordt het jaarlijkse
scholenvolleybaltoernooi weer georganiseerd. De afgelopen jaren deden zo'n
50 enthousiaste teams mee en wij zijn er trots op dat wij ook altijd met een
aantal teams kunnen deelnemen.
Het toernooi is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Voor wie:
Groep 5 t/m 8
Door wie:
Volleybalvereniging Impala
Wanneer:
Woensdagmiddag 6 februari
Waar:
Topsporthal Leek
Het is gebruikelijk dat ouders de teams begeleiden/coachen. U kunt uw kind aanmelden voor
deelname aan het volleybaltoernooi. Wilt u bij opgave direct melden of u ook kunt begeleiden en/of
chauffeuren? Zonder voldoende begeleiding/chauffeurs kunnen de teams niet deelnemen.
U kunt zich opgeven via de email bij juf Janine. j.vanzuiden@quadraten.nl

Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
De afgelopen maand stond natuurlijk in het teken van
Sinterklaas en kerstmis. Sinterklaas kwam op 5 december
langs met zijn Pieten en alle kinderen gingen even op
bezoek bij de Sint. In school was een circuit waar de
kinderen konden gymmen, knutselen en spelletjes doen,
samen met de Pieten. Het was een gezellige ochtend en de
kinderen vertrokken met een leuk cadeau van Sint.
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Daarna was het alweer tijd om de kerstboom op te
tuigen. Ook bij dit thema is weer veel geknutseld: de
kinderen hebben mooie glitterkerstbomen geprikt en
geplakt en kerststerren gevouwen.
Naast het knutselen oefenen we regelmatig rekenen
en taal. Bij rekenen wordt vaak geteld: pepernoten of
ballen in de boom. Ook oefenen we begrippen: welke
bal hangt het hoogst en welke het laagst, waar liggen
de meeste pepernoten. Bij taal oefenen we veel met
klanken: bijvoorbeeld
wat is de eerste letter van ‘stal’ en wat is de laatste letter van ‘boom’.
De woorden die we kiezen hebben vrijwel altijd te maken met het
thema.
De letter ‘s’ is deze maand aan de beurt geweest en op dit moment
oefenen we de letter ‘k’ (uitgesproken als kuh).
We hebben heerlijk gegeten bij het
Witte Paard, wat was het gezellig
met z’n allen te eten!
Ons thema is ‘winter’: we zijn begonnen met het maken van een
woordmuur waar we veel plaatjes met woorden die met de winter
te maken hebben, willen laten zien. En
nu maar hopen dat de winter ook echt
komt. We werken aan werkjes die te
maken hebben met het thema winter.
In de komende weken gaat onze groep
groeien! Vandaag starten Elias en
Olivier in groep 1. Julian komt in de
komende weken een paar keer oefenen. We heten ze van harte
welkom en hopen dat ze een leuke tijd bij ons in de groep hebben.
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Groep 3 & 4
Allereerst iedereen nog de beste wensen voor 2019! In de
afgelopen nieuwsbrieven is het al aangegeven, dat kinderen na de
kerstvakantie zelf naar de klas gaan en de ouders beneden op het
plein afscheid nemen. Ze nemen hun tas mee naar boven en doen
zelf het eten en drinken in de uitdeelbak. We zijn dit jaar met de
hele school begonnen op de groene
trap. Daar kregen de kinderen
allemaal een glaasje champagne en
gingen we proosten op het komende
jaar. Meester Rogier hield nog een korte toespraak. In de klas hebben
de kinderen een verhaal geschreven over hun vakantie en hebben er
een mooie tekening bij gemaakt. Daarna hebben we het met de
kinderen over goede voornemens en wensen gehad. We hebben met
de klas een wensballon gemaakt. Hierin hebben we dingen
opgeschreven die we als klas voor het komende jaar wensen. Verder
zijn er nieuwe tafel groepjes gemaakt. De kinderen van groep 3/4 zitten
door elkaar, zodat kinderen van groep 4 de kinderen van groep 3
kunnen helpen. Ook hebben de kinderen als samenwerkopdracht in
kleine groepjes met wasco een mooie grote vuurwerk tekening
gemaakt. De samenwerking onderling tussen de kinderen ging heel erg goed. Binnenkort komen de
citotoetsen er ook weer aan. De komende periode gaan we hier met de kinderen naar toe werken.
Groep 3:
De kinderen van groep 3 zijn inmiddels al aan kern 6 begonnen. Hier worden de volgende letters en
woorden geleerd: g (mug), au (saus), ui (muis), f (duif), ei (geit). Met rekenen gaan we leren met
sprongen van 2 te tellen, de goede plaats van een getal op de getallenlijn te zoeken en klokkijken.
Groep 4:
De kinderen van groep 4 hebben geleerd hoe je van twee zinnen, één zin kan maken, door het
woordje “en” te gebruiken. Verder zijn we met taal bezig om namen op alfabetische volgorde te leren
zetten. Voor spelling leren we de volgende spellingsregels: geit, haai, wolf, fiets. Tot slot zijn we met
rekenen bezig de tafels van 2 te leren, tussen welke 10-tallen een getal ligt (bijv. 34 ligt tussen 30-40)
en het verdelen door groepjes te maken (bijv. ik kan 10 euro verdelen in 5 munten van 2 euro).

Groep 5 & 6
Ook groep 5/6 wenst iedereen nog een heel gelukkig nieuwjaar. De kinderen zijn het nieuwe jaar
weer goed van start gegaan en hebben ook meteen iets bijzonders op de planning. 30 januari is groep
5/6 aan de beurt om hun Podiumkunsten te laten zien. We laten dit jaar een mini-musical zien met
als titel ‘De Chocoberiaff’. De kinderen hebben vorige week het script gekregen, de rollen zijn
verdeeld en het oefenen is gestart. De komende weken zullen we hier druk mee bezig zijn, zodat we
op woensdag 30 januari een leuke voorstelling kunnen laten zien. De kinderen treden eerst op voor
de andere groepen van de school. Ouders zijn uitgenodigd om de voorstelling te kunnen bekijken om
12 uur deze ochtend.
De kinderen zullen het thuis vast genoemd hebben, juf Janine gaat verhuizen. Hierom zijn
verhuisdagen ingezet, wat dus betekent dat juf er deze week niet alle dagen is. Deze week zal er als
volgt uit zien: maandag juf Janine, dinsdag meester Rogier, woensdag juf Janine, donderdag en
vrijdag meester Bert. Meester Bert is vorig schooljaar veel bij groep 3/4 geweest. De kinderen van
groep 5 kijken er naar uit om weer les te krijgen van meester Bert.
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Het nieuwe jaar brengt ook andere zaken met zich mee, namelijk de citotoetsen. In week 4 en 5
zullen de toetsen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen weer worden gemaakt. Dit
betekent ook dat de rapporten binnenkort weer ingevuld gaan worden. Niet alle rapporten zijn al weer
op school ingeleverd, graag zien we de rapporten snel tegemoet.
Voor de kerstvakantie hebben een aantal kinderen hun schrijfschriften mee naar huis gekregen.
Sommige kinderen liepen wat achter en konden dit in de vakantie bijwerken. Omdat niet alle schriften
vorige week weer mee terug zijn gekomen, konden ze hier afgelopen week niet allemaal mee aan
verder werken. Graag zie ik de overige schriften deze week weer op school terug!
Eerder in de Nieuwsbrief is het volleybaltoernooi van groep 5 t/m 8 genoemd. Vorig schooljaar zijn
we heel ver gekomen met het volleybalteam van groep 5/6. Dit was erg spannend, maar vooral ook
heel leuk! We zouden het heel leuk vinden dit jaar weer met een team mee te kunnen doen aan deze
wedstrijd, geef je dus vooral op!

Groep 7 & 8
Ook de groepen 7/8 wensen iedereen een voorspoedig en gezond nieuwjaar. December was een
maand vol feesten. In groep 7/8 hebben wij dit gevierd door lootjes te trekken en surprises voor elkaar
te maken. Zowel de surprises als de cadeautjes, zagen er prachtig uit.
De woensdag voor het kerstdiner hebben we met alle groepen mogen knutselen.
De knutsels werden gebruikt als versiering van het Witte Paard, waar we kerst
hebben mogen vieren. Op het scherm bij de bar was een prachtige Lip dub te zien.
Deze was georganiseerd en geregisseerd door groep 7/8. Het filmpje stond er in
twee takes op, wat echt een topprestatie is!
Nu iedereen uitgerust na de vakantie weer begonnen is, kunnen we toewerken
naar de CITO’s die eind januari worden afgenomen. In groep 7/8 bereiden wij ons
voor door extra aan de leerdoelen te werken die in de werkpakket van de
leerlingen in Snappet zijn gezet. Verder zijn voor de aankomende weken extra lessen
werkwoordspelling ingepland en gaan we nog meer oefenen met zinsontleding.
In de aankomende maand hebben veel VO scholen open dagen. Wij wensen iedereen heel veel
plezier met het bezoeken van deze scholen!

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

4 februari 2019

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

