Nieuwsbrief nummer 1
Datum: 10 september 2018
Geachte ouders en/of verzorgers,
Na een gezellige start met elkaar op het plein zit de eerste week er alweer op. De kinderen
hebben kennis kunnen maken met hun leerkrachten en met elkaar. Ook willen we u de
kans geven om meer over uw kind te vertellen aan de leerkracht. Hiervoor hebben we de
omgekeerde oudergesprekken op 19 september. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u
zelf een tijd reserveren tussen 14.00 uur en 17.00 uur op een intekenlijst in de hal
beneden. Daarnaast houden we op 26 september een informatieavond. Na een
gezamenlijke opening waarin ik u het een en ander wil vertellen over de plannen voor
komend schooljaar krijgt u de gelegenheid om in de klassen te kijken. Ook de leerkrachten
zullen daar informatie geven over de werkwijze en methoden in de klas.
We merken dat veel kinderen het nog fijn vinden om in de klas gebracht te worden. We
vinden het geen probleem dat de kinderen van groep 5 t/m 8 tot de herfstvakantie naar de
klas worden gebracht. Voor groep 3/4 mag dat tot aan de kerstvakantie. Wel willen we
graag om 8.30 uur starten met de lessen. De kinderen van groep 1/2 mogen vanaf 8.20 uur
naar binnen worden gebracht. Tussen de middag mogen de kinderen die thuis hebben
gegeten weer vanaf 13.00 uur op het plein komen.
Bij de gymlessen is het belangrijk dat de kinderen de juiste sportkleding dragen.
Gymschoenen zijn dan ook verplicht om vervelende blessures aan de voeten te
voorkomen.
Binnenkort is de nieuwe schoolgids en de bijlage van de schoolgids weer vastgesteld.
Hierin is veel informatie te vinden over onze school. Via een e-mail krijgt u hierover bericht.
Ook zullen we de nieuwe documenten op onze website plaatsen. De bijlage schoolgids
printen we als boekje en deze geven we aan uw kind(eren) mee naar huis.
Nog niet alle margedagen zijn gepland omdat nog niet alle scholing voor ons team bekend
is. Zodra dit klaar is ontvangt u hierover informatie. Op 10 oktober is er al wel een gepland
i.v.m. een gezamenlijke dag vanuit onze stichting Quadraten.
We hopen er met elkaar weer een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.
Mocht u met vragen blijven zitten, stel ze dan gerust.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
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Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Woensdag

12 september

Luizencontrole

Woensdag

12 september

MR vergadering

19.30 uur

Woensdag

19 september

Omgekeerde oudergesprekken, facultatief

14.00-17.00 uur

Woensdag

26 september

Informatieavond

19.30 uur

Donderdag

27 september

Meester Martin en Jolanda hebben BHV

10 oktober

Margedag groep 1 t/m 8
Quadratendag, alle scholen van Quadraten zijn
gesloten.

Woensdag

Tijd

Hele dag vrij

Herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober

Verjaardagen

Jarige

Datum

Pascal Bosma

13 september

Noah Poshumus

20 september

Aike Boerstra

25 september

Yelena Meeuwig

27 september

Niels Wieringa

30 september

Wij feliciteren deze jarigen en wensen hen een hele fijne dag toe. Wij feliciteren Niels Posthumus (6
september), Mila Oosterwijk (8 september) en Femke Mulder (9 september) nog met hun verjaardag
die ze vorige week mochten vieren.
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Nieuwtjes
Trefwoord
Week 36 (noord): Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om
zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen
aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
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).

Leefstijl
Groep 1 en 2 begint met het thema ‘Ik'. We gaan werken over de kinderen als persoon en welke
kwaliteiten zij bezitten.

Vakantie schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen, Koningsdag en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Hoofdluis
Een oplettende ouder heeft doorgegeven dat er hoofdluis gevonden is bij hun gezin. Er stond gelukkig
al een controle gepland voor aanstaande woensdag. Maar we stellen het erg op prijs als u hier thuis
ook alert op zult zijn de komende tijd. Het is erg belangrijk om ‘erbovenop’ te zitten om een uitbraak te
voorkomen. Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt ontvangt u een email van ons op
donderdag. Tips voor bestrijding van hoofdluis zijn voldoende te vinden op internet.

Gevonden voorwerpen
In de gang staat onze bak met gevonden voorwerpen. Deze gaan wij
zeer binnenkort leegmaken. Dat betekent dat de spulletjes die in de
bak zitten worden weggedaan. Kijkt u even in deze bak of er nog
dingen in zitten die van uw kind(eren) zijn?
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Wij stellen aan u voor……….
Juf Nienke
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nienke Jelsma-Vogelzang. Ik ben 31 lentes jong en geboren op
grapjesdag. Al een heel aantal jaren woon ik samen met mijn man Benny en onze
twee kinderen in het leukste dorp van Groningen: Niekerk. Onze zoon Jesper is 5
jaar oud en onze dochter Elianne is net twee geworden. In mijn vrije tijd ben ik
graag bezig met paarden, knutsel ik met mijn kinderen of lees ik spannende
boeken.
Sinds 2014 tot afgelopen zomervakantie was ik werkzaam als invaljuf bij
Quadraten. Het liefste werkte ik in de midden- en bovenbouw. Wat een geluk dat
ik nu een vaste baan heb gekregen. Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar
op de Gavelander en ben benieuwd naar wie ik allemaal ga leren kennen. Je kunt
mij op maandag, dinsdag en vrijdag vinden in groep 7/8. Op dinsdag- en vrijdagmiddag wanneer
groep 7/8 gymt ben ik te vinden bij groep 5/6.
Groetjes juf Nienke

Juf en IB-er Wietske
Vlak voor de zomervakantie ben ik bij de stichting Quadraten aangenomen als
leerkracht/IB-er. Mijn naam is Wietske Arendsen. Met mijn vriend Ronald en onze
3-jarige dochter Rosa, wonen wij nu nog in de stad Groningen. Over twee weken
verhuizen wij naar Haren. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn vriend en
dochter. Mocht er nog tijd over zijn dan vind ik het leuk om te sporten. Zo ga ik
naar de sportschool, vind ik hardlopen leuk of ga ik een stuk fietsen op de
mountainbike. Verder vind ik het leuk om met de inrichting van ons huis bezig te
zijn. Ik kan uren op Pinterest zoeken naar nieuwe ideeën voor ons huis. Daarnaast ben ik verslaafd
aan de Funda app. Ik houd graag bij welke huizen er in de buurt op de markt komen.
Inmiddels ben ik bijna 10 jaar werkzaam in het onderwijs. De meeste jaren heb ik met veel plezier als
bovenbouw leerkracht gewerkt. Vorig jaar heb ik mijn opleiding als IB-er afgerond.
Op de Gavelander ben ik maandag (om de week) en dinsdag werkzaam als Intern Begeleider en
woensdag en donderdag als leerkracht groep 7/8.

Juf Juul
Ik werk sinds het begin van het schooljaar in groep 1-2 en wil mij daarom even
voorstellen.
Ik ben Juul Strijbosch, 57 jaar en woon sinds kort weer in Groningen. Ik heb hier lang
gewoond, maar ben 17 jaar geleden met man en kinderen vertrokken. Ik heb 4 jaar
in Zwolle gewoond, 13 jaar in Enschede en heb daar in het Dalton- en Montessorionderwijs gewerkt. Onze kinderen gingen ondertussen weer terug naar Groningen
om te studeren en omdat langzamerhand wel duidelijk werd dat ook ons hart hier
ligt, hebben mijn man en ik besloten om weer terug te keren. En dat bevalt tot nu toe
uitstekend!
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Meester Harry
Mijn naam is Harry Duursema, 51 jaar, en ik werk de komende tijd twee dagen per week als
onderwijsassistent in alle groepen bij de Gavelander. Momenteel volg ik als zijinstromer de verkorte PABO opleiding die ik naar verwachting volgend jaar zal
afronden. Na mijn VWO heb ik de HTS in Groningen gedaan. De afgelopen 14
jaar heb ik bij de Telegraaf Media Groep gewerkt en daarvoor een aantal jaren bij
KPN Telecom. Met mijn vrouw en 4 kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar woon
ik in Marum.
De komende maanden werk ik op dinsdag en woensdag op de Gavelander. Op
de vrijdag loop ik stage op een basisschool in Beetsterzwaag en de donderdag is
mijn collegedag van de PABO opleiding.
Ik zie ernaar uit om het team van De Gavelander te komen aanvullen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
Afgelopen maandag zijn Hugo, Milan, Lauren, Anouck en
Femke gelijk bij ons gestart in de groep. Het is voor alle
kinderen even weer wennen en op gang komen, maar de sfeer
zit er al goed in.
In de groep zijn we gestart met juf Juul en juf Roelien wat er
voor zorgt dat we aan elkaar moeten wennen en de gang van
zaken binnen de groep wat anders is dan de kinderen gewend
zijn.
We werken aan de hand van de methode Kleuterplein, welke
bijdraagt aan een gestructureerd aanbod van de basiskennis
en -vaardigheden. We werken deze periode aan het thema
Een nieuw schooljaar. Dit werkt als paraplu waaraan we
werkjes en knutselopdrachten ophangen. Raai de Kraai is
voor de kinderen het boegbeeld van deze methode.

Groep 3 & 4
We zijn weer begonnen na een lekkere lange vakantie met prachtig weer. Alle
kinderen hebben hun vakantie verhaal verteld en er over geschreven of getekend.
De afgelopen week zijn we vooral in de groep bezig geweest om elkaar beter te
leren kennen en aan elkaar te wennen, zodat iedereen z’n eigen plekje binnen de
groep heeft. We hebben dit gedaan door middel van kleine spelletjes (energizers).
De komende weken blijven we hier aan werken. Deze eerste weken noemen we
daarom de Gouden Weken. We mogen in onze groep Lola verwelkomen wat we
erg gezellig vinden. Welkom Lola. Verder heeft groep 3 al een aantal letters
geleerd: de “i” en de “k”. Met rekenen moesten we knikkers tellen en hebben we het
gehad over meer, minder en evenveel. Groep 4 mocht voor het eerst op de tablets
werken. Dit vonden ze fantastisch en waren erg enthousiast. Ze wilden niet meer
stoppen. Met taal houden zij zich bezig met het thema: familie. Bij rekenen wordt het splitsen herhaalt
en krijgen ze sommetjes t/m 20.
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Groep 5 & 6
Vorige week zijn we in groep 5/6 met frisse moed weer gestart met de schoolse activiteiten. De
kinderen konden in deze week weer rustig wennen en hadden ook uitgebreid de tijd om hun
vakantieverhalen te vertellen. Daarnaast hebben we ook vooral veel kennismakingsspelletjes
gespeeld, zodat de kinderen elkaar wat beter leren kennen in de nieuwe groepssamenstelling.
Groep 5/6 telt dit schooljaar 17 kinderen, hiervan zitten 8 kinderen in groep 5 en 9 kinderen in groep 6.
Voor groep 6 zullen er niet veel veranderingen zijn dit jaar, voor groep 5 is er wel het een en ander
anders. Zo hebben de kinderen van groep 5 dit schooljaar weer een juf, moeten ze de vrijdagmiddag
ook naar school en krijgen ze de wereld oriënterende vakken vanuit de methode Maandtaak.
Groep 5/6 heeft elke dinsdag- en vrijdagmiddag gymnastiek, hierbij moeten de kinderen gymkleren én
gymschoenen aan. Op dinsdagmiddag hebben de kinderen gymnastiek van juf Janine. Het laatste uur
krijgen ze les van juf Nienke, omdat juf Janine gymnastiek aan groep 7/8 geeft. Op vrijdagmiddag
hebben de kinderen gymnastiek van meester Rogier en handvaardigheid van juf Nienke.
Op naar een leerzaam, gezellig, nieuw schooljaar!

Groep 7 & 8
Vorige week was het weer zover, de kinderen mochten weer naar school. Maandagochtend hebben
wij dit gevierd met een sportieve opening. Met het spel ‘Ren je rot’, konden de kinderen aangeven wat
ze in de vakantie gedaan hadden en wat ze het leukste vonden.
Net als in de andere groepen hebben we veel spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen. Dit
was ook wel nodig met twee nieuwe juffen voor de groep. Juf Nienke staat op maandag, dinsdag en
vrijdag voor de groep en juf Wietske op woensdag en donderdag. Verder is Len groep 7 komen
versterken. Namens de juffen en de groep heten we Len van harte welkom.
Naast taal, spelling en rekenen hebben de kinderen ook Engels gehad. De kinderen moesten zich in
het Engels voorstellen en vertellen hoeveel broers en zussen ze hebben. De groep was erg
enthousiast over de verwerkingsopdrachten op de tablet. Ze wilden zo wel iedere dag Engels hebben.
Op dinsdag heeft de groep gymnastiek van juf Janine en op vrijdag van meester Rogier.
Verder hebben wij ook al een aantal verjaardagen gevierd, zo hebben we gezongen voor Isa en
Leony.
De groep heeft ook een mascotte, hond Pasta waakt over de groep en hij blijkt ook een goede
deurstopper te zijn.

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op
1 oktober 2018
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