Nieuwsbrief nummer 7
Datum: 4 maart 2019
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De maand februari hebben we helaas moeten afsluiten met zieke leerkrachten. Maar ook maart starten
we hiermee. Het wordt ons nu pas echt duidelijk hoe groot het lerarentekort is. Dit brengt ook veel onrust
met zich mee. Voor de kinderen is het niet fijn dat er binnen een week veel verschillende gezichten voor
de groep staan. Helaas zijn er ook dagen geweest dat er geen enkele leerkracht kon komen en dat de
klas dan naar huis moest worden gestuurd. Voor u als ouder heel vervelend om op het laatste moment te
horen met alle gevolgen van dien. Wij als team van de Gavelander doen er alles aan met elkaar om de
opvang zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen. Op 15 maart is dit een van de redenen waarom er
wordt opgeroepen om te gaan staken. Als team hebben we besloten dat we achter de actie staan, maar
dat we de kinderen en u niet nog meer willen benadelen door nog een dag de deuren te sluiten. U zult
namens de bestuurders ook nog een brief ontvangen omtrent de landelijke stakingsdag.
Ik hoop dat we met elkaar de schouders er onder kunnen blijven zetten. Mocht u de behoefte hebben om
contact met mij te hebben, laat het me dan weten.
Deze maand gaan we als team aan de slag met de ontwikkelingen voor de Gavelander. We willen met
elkaar gaan bepalen hoe we verder kunnen werken aan kwalitatief goed onderwijs aan al onze kinderen.
De uitkomsten van onze studiedagen zullen we in een later stadium met u delen.
Verder wens ik u veel leesplezier.
Met Vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Maandag

4 maart

Ouderavond groep 7/8

19.30 uur

Donderdag

14 maart

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij

Woensdag

3 april

Podiumkunsten groep 3/4

12.00-12.30 uur

Maandag

8 april

Bezoek voorstelling groep 3/4

10.30-11.15 uur

Dinsdag
en
woensdag

16 en 17
april

IEP-eindtoets groep 8

Woensdag

17 april

Bezoek voorstelling groep 5/6

Donderdag

18 april

Paasviering

9.15-10.05 uur

Meivakantie 19 april t/m 3 mei (inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag)
De 4 mei viering in Enumatil valt in deze vakantieperiode.
Maandag

6 mei

Margedag groep 1 t/m 8

Hele dag vrij
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Lola Hulshof

7 maart

Veerle Oude Weme

26 maart

Ben Hoefsmit

30 maart

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

Trefwoord
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van
waarheid en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling
(Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).

Nieuwtjes
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 t/m 21 februari 2020
10 t/m 13 april 2020
27 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli t/m 14 augustus 2020
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Leekster Lente Loop 2019
Zaterdag 23 maart kunnen de kinderen weer deelnemen aan de Leekster Lente
loop.
De kinderen kunnen zich via school opgeven hiervoor. Ze kunnen meedoen aan de
scholierenloop of de wedstrijdloop. De kosten voor de scholierenloop zijn € 3,00 en
voor de wedstrijdloop € 4,00.
Vandaag krijgen de kinderen een informatiefolder mee naar huis.
Opgeven kan uiterlijk maandag 11 maart. U geeft hiervoor uw kind een gesloten
envelop mee met het bedrag en het strookje van de folder en op de envelop zet u de naam van uw
kind. Dit kunt u op maandag of donderdag inleveren bij Jolanda en zij zorgt ervoor dat uw kind
opgegeven wordt.
Wij hopen dat er weer heel veel kinderen van de Gavelander mee zullen doen met deze sportieve
loop.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
Het was een korte maand en we hadden ook nog een week vakantie.
Zoals iedereen wel gezien heeft, zijn er in korte tijd zes nieuwe kinderen
bij gekomen en dit geeft een nieuwe dynamiek in de groep.
We zijn deze maand nog even bezig geweest met het thema ‘winter’ maar
zijn inmiddels alweer een tijdje aan de gang met het thema ‘ruimte’. Dat
vinden veel kinderen een mooi en spannend thema. We
hebben bij de thematafel een prachtig bord met de
planeten van ons zonnestelsel staan en met het
ruimteschip in het lokaal zijn de kinderen hebben de
kinderen al heel wat reisjes gemaakt. Er zijn al veel raketten en ruimteschepen
gemaakt met zand, blokken of met kralen op de kralenplank. De letters waar we mee
bezig zijn geweest zijn ze ‘w’ en de ‘r’.
Komende tijd hebben we nog even het ruimtethema en over
twee weken is het tijd voor de lente! Die hebben we bij het buiten spelen de
afgelopen week al een beetje gevoeld, dus de inspiratie is er al. De letters die
we deze maand gaan behandelen zijn de ‘m’ en de ‘l ‘. In maart komt Luna in
de klas, via deze weg heten we haar alvast welkom. Ook komt Luka alvast
proefdraaien, in april komt hij volledig, ook hem heten we welkom.
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Groep 3 & 4
Helaas heb ik in de vakantie een bacteriële infectie opgelopen, daarvan ben ik nog herstellende.
Gelukkig gaat het wel steeds beter en ik hoop zo snel mogelijk weer op school terug
te zijn.
Podiumkunsten:
We hebben door mijn afwezigheid, niet kunnen oefenen voor onze podiumkunsten.
Deze wordt nu gehouden op woensdag 3 april van 12.00 t/m 12.30 op de grote
groene trap. Ouders, opa’s en oma’s van de kinderen van groep 3/4 zijn van harte
welkom om onze voorstelling te bewonderen. De voorstelling heet “Griezelsteijn” en
gaat over een aantal kinderen die ontdekken dat er vreemde dingen in het kasteel
“Gavesteijn” gebeuren. Er verdwijnen steeds mensen en er klinken ’s nachts rare
geluiden uit het kasteel. Gelukkig lukt het de kinderen om het mysterie op te lossen.
Voorstelling Maarten Mus:
Maandag 8 april is er van 10.35 t/m 11.15 uur een voorstelling voor de kinderen in CBS De Bron in
Marum. Hiervoor zoeken we nog ouders die zouden willen rijden. U kunt u opgeven bij meester Martin.
De voorstelling ‘Maarten Mus vliegt er op uit’, gaat over een jonge mus Maarten, die op een dag
besluit op zoek te gaan naar de Victoria Amazonica, een zeldzame bloem die bloeit in Zuid-Amerika.
Maartens vader is dood, daarom is moeder Mus erg verdrietig. Het nest is saai en somber. Maarten
Mus wil de bloemblaadjes plukken om zijn moeder te troosten en het nest op te vrolijken.

Groep 5 & 6
Aftrap project ‘Scoor een boek’
Maandag 4 februari hadden we bezoek van wethouder Elly Pastoor. De komende tijd houden de
kinderen bij hoeveel boeken ze lezen, door stickers te plakken op het scoreformulier. Wethouder
Pastoor heeft dit project afgetrapt en voorgelezen uit een van haar lievelingsboeken van vroeger
‘Sjakie en de chocoladefabriek’. Natuurlijk mocht zij ook de eerste sticker plakken. Vrijdag 17 mei
wordt het project op sportieve wijze afgesloten. Dit wordt georganiseerd door lokale sportcoaches.
Meer informatie hierover volgt.
Voorstelling
Woensdag 17 april gaan de kinderen van groep 5/6 kijken naar ‘Het fantastische verhaal van
Hieronymus Haakmat’ (muziektheater Fraseur). De voorstelling is van 9.15 - 10.05 uur in OBS De
Hasselbraam in Leek. Ouders die deze ochtend kunnen/willen rijden, kunnen zich per mail opgeven bij
juf Janine.
Het verhaal in het kort: Jan Dobberman’s hengel staat strakgespannen. Hij heeft
beet … en hoe! Dat belooft een kanjer te worden. Als de buit zich uiteindelijk
gewonnen geeft, kan hij zijn ogen niet geloven. Wat heeft hij nou naar boven
gehaald…..!? Zijn vondst laat hem kennismaken met een lang vervlogen tijd, een tijd
zonder computers, mobiele telefoons en internet, een tijd waarin er nog geen dijken
waren om ons te beschermen tegen het wassende water van de rivieren. Het
verhaal dat dan volgt heeft al die tijd onder water verscholen gelegen, een verhaal
over een dramatische gebeurtenis uit een ver verleden.
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Groep 7 & 8
Begin februari hebben we 2 archeologie studenten met al hun meegebrachte materiaal mogen
verwelkomen in onze klas. Zij hebben een gastles gegeven over de eerste wereld oorlog. Ze startten
met een interessant verhaal waarbij ze allerlei materialen lieten zien. Ze hadden meerdere soorten
bommen, granaten en andere munitie bij zich, maar ook prikkeldraad, een helm en medailles. We
weten nu allemaal wat een loopgraven oorlog is. De leerlingen hebben daarna als verwerking een
fragment uit de oorlog nagespeeld waarbij er gevochten en verdedigd werd vanuit de loopgraven. Er
waren enkele ‘gewonden’ die verpleegd moesten worden door de hospikken. De ochtend werd
afgesloten met een quiz. Deze hebben ze ontzettend goed gemaakt, de gastdocenten waren
aangenaam verrast. Het was een erg leuke, interessante en leerzame dag.
Vandaag heeft groep 8 een gastles van medewerkers van het COC. Voorlichters Maan en Linda
komen ons vertellen over seksuele diversiteit. Het gaat om het bespreekbaar maken van LHBT, maar
ook om diversiteit in het algemeen. Hoe is het om ‘anders’ te zijn? Dit in gespreksvorm waarbij er veel
ruimte is voor het stellen van vragen en waar twijfels en meningen besproken kunnen worden.
Naast deze extra activiteiten werken we in de klas ook verder aan de andere lessen. We zijn sinds
kort gestart met de methode Werkwoordspelling in de Lift. Dit doen we iedere woensdag. Op vrijdag
staat zinsontleding op het programma. Dit doen we als extra aanvulling op de reguliere spellinglessen.
Voor rekenen gaan we de komende periode extra werken aan redactiesommen. Dit zijn complexe
sommen in verhaalvorm. Hierbij moet je de juiste getallen uit de tekst halen en door middel van de
juiste bewerking tot een antwoord komen. Vaak moet je vele kleine tussenstapjes nemen om deze
sommen uit te kunnen rekenen. Door dit vaak te oefenen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en
zullen zij deze sommen beter kunnen oplossen.
Het thema van Leefstijl was verdriet. We hebben hier in de klas over gesproken en als verwerking een
gedicht gemaakt. De gedichten hebben we in grote letters op papier geschreven en dit papier passend
versierd. Het resultaat is een wand vol gedichten die allemaal anders zijn. Uit de gesprekken kwam
volgens de kinderen een duidelijke conclusie: Iedereen kent verdriet, maar dat waar je verdriet om
hebt verschilt per persoon en wordt bepaald door hoeveel je al hebt meegemaakt.
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Prikbord
Carnaval
Het is inmiddels een mooie traditie in Oostwold!
In Oostwold vieren wij carnaval een weekje later, namelijk
zaterdag 9 Maart in het MCO de Gaveborg.
Van 19.00 uur tot 20.30 uur is er een kindercarnaval met DJ
Mike. De toegang is gratis, voor alle leeftijden.
Het mooist verklede kind krijgt een prijsje!

Kaboutersport
Op zaterdagochtend kunnen kinderen van 4 t/m 7 jaar meedoen met het sportieve
uurtje van de kaboutersport.
Kaboutersport is een samenwerking tussen Pelikaan ’s en OWK en de trainingen
worden beurtelings gegeven door de trainers van deze verenigingen. Door deel te
nemen aan deze trainingen kan uw kind kennismaken met voetbal én korfbal maar
vooral…..lekker sportief bezig zijn met vriendjes en vriendinnetjes.
Opgeven vooraf is niet nodig, de vaste groep deelnemers zien uw kind graag een
keertje gezellig meedoen.
Wat:
Door wie:
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Informatie:

Kaboutersport, beurtelings voetbal en korfbal.
Trainers van voetbalvereniging Pelikaan ’s en korfbalvereniging OWK.
Iedere zaterdagochtend van 9 tot 10 uur.
Sportieve en gezellige kinderen van 4 t/m 7 jaar.
Gaveborg en bij mooi weer het sportveld.
€ 15,00 per jaar als uw kind vaste deelnemer wordt.
https://www.kvowk.nl/teams-competitie/kaboutersport

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op
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