NIEUWSBRIEF No. 10
5 april 2018
Jaargang 2018/2019

Geachte ouders en /of verzorgers,
We hopen dat de griep nu eerst weer geweest is en dat we allemaal weer op de been blijven. Als school
hebben we de afgelopen weken wat te verduren gehad met elkaar. Gelukkig begint de zon weer te schijnen.
Volgende week dinsdag, 10 april, krijgt onze school bezoek van het provinciale auditteam. Collega’s vanuit
andere schoolbesturen komen een kijkje nemen in onze school en geven ons adviezen om de kwaliteit op
onze school verder te verbeteren. Het bezoek zal bestaan uit gesprekken met het personeel maar ook zal er
in de klassen gekeken gaan worden.
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april staat de centrale eindtoets voor groep 8 op het programma. We
wensen onze leerlingen alvast succes!
De Koningsspelen zullen gehouden worden op vrijdag 20 april. Verderop in deze nieuwsbrief is hierover
meer informatie te vinden.
In de meivakantie zal er op 4 mei in Enumatil weer op een bijzondere wijze de herdenking centraal staan.
Hierover is inmiddels een eerste gesprek geweest. Zodra daar meer nieuws over te melden is zal er apart
informatie over verspreid worden.
Ik wens u verder veel lees plezier.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Maandag

9 april

Deadline inleveren enquêtes GGD

Dinsdag

10 april

Provinciale audit Gavelander

Donderdag

12 april

Voorstelling groep 1/2

Dinsdag en
woensdag

17 en 18
april

IEP-eindtoets groep 8

Vrijdag

20 april

Koningsspelen, groep 5 t/m 8 heeft continurooster en
is om 14.30 uur vrij

Maandag

23 april

Groep 7 & 8 heeft praktijkexamen verkeer

ochtend

Maandag

23 april

Bezoek wethouder Ben Plandsoen aan onze school

11.00 uur

ochtend

Koningsdag, meivakantie 27 april t/m 4 mei
Wij wensen alle ouders en onze leerlingen een heerlijke vakantie toe.
Woensdag

9 mei

Luizencontrole

Donderdag
en vrijdag

10 en 11
mei

Hemelvaart

vrij

Woensdag

16 mei

Podiumkunsten groep 3/4

12.00-12.30 uur
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Verjaardagen
Jarige

Datum

Jayden Berentsen

6 april

Tristan Bergsma

15 april

Renée van Leeuwen

20 april

Joes Boerstra

23 april

Iris Regensburg

29 april

Robin Hoexum

6 mei

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

Trefwoord
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid


Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een
duurzame wereld.
 Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek



Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en
muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.

Groninger Museum
Vanmiddag gaan Dylano, Joes, Rinus en Veerle naar het Groninger Museum. Samen met kunstdocent Peter
Propstra van het museum gaan ze kunstwerken van ‘de Ploeg’ bekijken en mogen ze Peter vertellen wat ze
van deze kunstwerken vinden. Peter gaat hun bevindingen verwerken in een nieuw te maken audiotour.
Over een poosje gaan deze vier leerlingen deze audiotour dan inspreken in een studio. Eind mei gaat deze
tentoonstelling open en zijn de stemmen van onze kids te horen als je het museum bezoekt. Wij vinden het
natuurlijk geweldig dat onze leerlingen hiervoor gevraagd zijn en zullen hen op de voet volgen tijdens dit
avontuur.
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Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen op De Gavelander. Deze
dag is tevens de sportdag en staat dan ook volledig in het teken
van SPORT. Een sportieve outfit en een boel energie is dan ook
van groot belang!
We starten de dag gezamenlijk op het schoolplein met een
feestelijke opening, vervolgens gaan de kinderen in groepen
verschillende sporten beoefenen. Op het programma staat onder
andere worstelen, voetbal en slagbal. In de pauze wordt er voor
eten en drinken gezorgd.
Om ongeveer kwart voor 12 sluiten we de sportdag af. De
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn net als anders, om 12 uur vrij. De
kinderen van groep 5 t/m 8 hanteren deze dag een
continurooster. Zij eten op school (eigen eten mee!) en hebben ’s middags een aangepast programma. Om
14.30 uur zijn ook zij vrij.
Voor de sportdag zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen met het begeleiden van een groep of bij
een onderdeel willen staan. Opgeven kan via j.vanzuiden@quadraten.nl, even langs lopen mag natuurlijk
ook!

Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
JOEPIE! Het is eindelijk lente in de klas! En wat
worden we daar allemaal blij van! De paasviering
was een groot succes! Ook dankzij de geweldige
paashaas en de mama’s die in de klas hebben
geholpen, nogmaals hartelijk dank voor de goede
hulp! Meer over de paasviering vind je terug op
de klasbord app. Heb je nog geen toegang, laat
het me dan even weten.
We worden zo vrolijk van alles dat weer gaat
groeien en bloeien in de natuur en zelfs in de klas
zijn er veel bloeiende bloemen te vinden.
Iedereen heeft een eigen tulp op het raam
gekregen en mocht zelf de naam erbij schilderen,
we hebben onze eigen hyacinth bolletjes in de klas en die zijn na een heerlijk paasweekend en goede zorg
van Yvonne super mooi uitgekomen en het ruikt zo ontzettend lekker!
In de schrijfhoek mogen de kinderen hun eigen nieuwe bloem tekenen en de zelf bedachte naam erbij
stempelen of schrijven. Er hangen ook al wat
voorbeelden van bestaande bloemen met naam erbij,
welke we al in de kring benoemd hebben en er komt
nog meer bij. Ga gerust eens kijken!
Vergeet dan niet ook even te kijken bij de 123-hoek.
Want daar hangen alvast wat groenten, ook die
hebben we in de kring al behandeld. Hier mogen de
kinderen de groenten op het werkblad kleuren en
daarna uitknippen en een plattegrond maken van een
moestuin. Fien en Levi hebben samen al met
hetzelfde werkblad en prikkertjes de naambordjes
voor de moestuin in de zandtafel gemaakt. En al in
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gebruik genomen in het maken van een hele creatieve moestuin, samen met Tobias.
Hebben jullie de nieuwe regels in de klas al zien hangen? We hebben ze allemaal samen bedacht. Per regel
bespreken we samen hoe dat die dag ging. Verdient het een rood voor niet zo goed, oranje voor kan beter,
of een supergoed? Het is wel even wennen, maar de kinderen kennen de regels al heel goed en kunnen ook
heel goed vertellen waarom zij vinden dat het een bepaalde kleur verdient. Wat een toppers!
Donderdag 12 april gaan wij in de ochtend naar de voorstelling “Gekke buren”. Hier volgt vandaag nog een
mail over met meer informatie.
Groetjes juf Maaike

Groep 3&4
We hebben donderdag voor Pasen een heerlijk paasontbijt op
school gehad. Toen zijn we samen met de paashaas eieren gaan
zoeken. In het totaal hadden we 99 eieren gevonden. Die hebben
we daarna weer voor groep 5/6 verstopt. Daarna hebben we in de
klas het spelletje “eitjetik” gedaan. Het ei van Ben bleef als enige
heel. Hij zat in de finale en moest tegen Iyen en Marlon, want dat
waren de andere winnaars. Marlon is winnaar van de hele school
geworden. ’s Middags
hebben we mooie paasknutsels gemaakt. Bij
deze willen we ook nog
de ouders bedanken, die
er voor gezorgd hebben dat het een geslaagde dag is geworden
en in het bijzonder bedanken we de paashaas. Een aantal foto’s
hiervan staan op klasbord en de rest van de foto’s staan op de
website van de Gavelander.
De komende periode gaan we oefenen voor ons optreden voor de
ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Ons optreden
staat gepland op woensdag 16 mei van 12.00 t/m 12.30.
Verder wordt er donderdag 24 mei van 10.45-11.30 een voorstelling “Papierazzi” in Leek voor
ons opgevoerd. We zoeken nog een aantal ouders die ons heen kunnen brengen en weer op
kunnen halen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij meester Martin.
Groep 3: We zijn met veilig leren lezen al weer bij kern 9. Hier leren we de lastige klanken: -aai,
-ooi, -oei en –ng/-nk. Sommige kinderen vinden de sch- ook nog steeds lastig. Met rekenen zijn
we bezig met splitsen en de verliefde harten (welke getallen zijn
samen 10).
Groep 4: We hebben zijn bezig met de spellingsregels: -cht, -eeuw, -ieuw, -uw.
Sommige kinderen vonden de vorige regel, woorden die eindigen op een –d
ook nog lastig. We hebben de kinderen geleerd om het woord langer te maken,
dan kun je het horen. Eén eend, twee eenden. Met rekenen zijn we bezig met
de tafel van 4 en klokkijken (5 over en 5 voor). Het is handig als u hier thuis ook
wat aandacht aan besteed.
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Groep 5&6
Paasviering
Vorige week donderdag hebben we een hele gezellige paasviering
gehad op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn gezamenlijk
gestart met een heerlijk paasontbijt. Vervolgens terug in eigen klas
stonden de voorrondes van Eitje Tik en het zoeken van paaseitjes op
het schoolplein op het programma. Tussendoor hebben we nog een
Paasbingo gespeeld en verschillende paaspuzzels gemaakt. Iyen haar
ei bleek het sterkst met Eitje Tik en zij werd groepswinnaar! In de
finale bleek het ei van Marlon de uiteindelijke kampioen.
’s Middags hebben de kinderen een zelf uitgekozen knutsel gemaakt. Het was een hele gezellige dag!!

Nieuwe leerlingen
Groep 5/6 is binnen een paar weken met een kwart kinderen gegroeid en telt nu 12 kinderen! Afgelopen
dinsdag zijn Mila Oosterwijk en Xander Dirks bij ons in de groep gekomen. Mila is vanuit Zoetermeer
verhuisd naar Oostwold en woont nu op kruipafstand van de school! Xander is een bekend gezicht voor de
kinderen en is na een aantal jaren in Assen op school te hebben gezeten, nu weer terug bij ons op De
Gavelander. Mila en Xander, welkom!!!
Rekenen
Op dit moment is het rekenen met geld in groep 5 een belangrijk onderdeel. Hoe betaal je gepast en wat
krijg je terug als je te veel geeft? De kinderen hebben hier flink mee geoefend. Groep 6 is op dit moment
druk met het rekenen met inhoudsmaten. Deze week hebben de kinderen onder andere geleerd dat een liter
evenveel is als een kubieke dm.
Spelling
Elke week staat er een andere spellingsregel centraal binnen Snappet. Hier krijgen de kinderen allereerst
uitleg over en gaan ze vervolgens mee oefenen. Aan het einde van de week wordt de regel getoetst met een
10-woorden dictee. De spellingsregel “korte klank - verdubbeling van medeklinker” & “lange klank - één
medeklinker” blijft een lastige regel (mollen-molen).
Regio toernooi volleybal
Onze 4 volleybal toppers (Anja, Rinus, Niels en Veerle) mogen woensdag 30 mei opnieuw volleyballen. Ze
strijden dan voor een plek bij de regio kampioenschappen in Assen. Natuurlijk is alle support van harte
welkom, de tijden volgen nog.
Na de meivakantie willen juf Marloes en juf Janine graag nog even oefenen
met de kinderen zodat ze zich 30 mei van hun beste kant kunnen laten zien.
Hiervoor hebben we in eerste instantie 3 woensdagmiddagen in gedachten.
Het is de bedoeling om meteen om half 1 even15 tot 20 minuten te oefenen.
Het gaat om woensdag 9, 16 en 23 mei. Lukt dit om welke reden dan ook
niet, laat het dan even weten!
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Groep 7&8
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben vandaag de toets van hoofdstuk 4 van Engels. We gaan er vanuit dat
ze dit al goed geleerd hebben.
De topotoetsen van thema 3 zijn inmiddels bijna allemaal afgerond, met mooie resultaten. Heel erg goed
gedaan. Thema 4 is voor de leerlingen opengezet zodat ze hiermee bezig kunnen. Op klasbord zal juf
Marloes de einddatum met jullie communiceren.
De IEP-toets.
Dinsdag 17 en woensdag 18 april worden bij groep 8 de IEP-toetsen afgenomen. De ouders van groep 8 zijn
hiervan op de hoogte gesteld middels een aparte mail. Ook voor de ouders van groep 7 is het goed te weten
dat het onderwijs van hun kinderen op een andere manier wordt vormgegeven. We zoeken binnen de school
naar een passende oplossing om er voor te zorgen dat de kinderen goed opgevangen worden.
Het praktisch verkeersexamen.
In de komende week wordt een mail gestuurd waarin wij u informeren over het praktisch verkeersexamen.
Het vindt plaats op maandag 23 april. Houd er rekening mee dat we verwachten dat alle
leerlingen deelnemen aan dit verkeersexamen. Dit is een voorbereiding voor de overgang naar het
voortgezet onderwijs waarbij de leerlingen veelal met de fiets naar school gaan.
De fiets moet voorafgaand aan het examen in goede conditie zijn zodat de leerlingen op een veilige manier
de weg op kunnen.
We zoeken vrijwilligers voor het bemannen van de controleposten. Als u hiermee kunt helpen, wilt u ons dat
dan even laten weten?
Kamp.
Inmiddels is de eerste informatiebrief over het kamp de deur uit. In deze brief staat de eerste noodzakelijke
informatie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met meester Rogier of juf Roelien.

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

7 mei 2018

