
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Op tijd komen 

We zien dat het erg goed gaat met 

het op tijd op school komen. Om 8:30 

uur is het snel rustig in de school en 

kunnen de lessen op tijd starten. Dit 

komt ten goede aan onze kinderen.  

We zijn blij met deze ontwikkeling. 

 

Zuludesk voor de iPad komt eraan! 

Op dinsdag 11 oktober gaan meester 

Rik en bovenschoolse collega onze 

school-iPads voorzien van Zuludesk. 

Dit is een systeem waarbij wij als 

leerkrachten de mogelijkheden van 

het iPadgebruik kunnen 

beheren/beperken, waardoor er 

meer overzicht en controle is over 

het gebruik van de iPad en de 

installatie van apps. Meer informatie 

kunt u vinden op www.zuludesk.com 

 

Leerlingen met een eigen iPad die is 

aangekocht via de school moeten 

dinsdag 11 oktober hun iPad mee 

naar school nemen. Deze 

leerlingen/ouders ontvangen 

hierover binnenkort een speciale 

brief met uitleg.  

U kunt stap 1 volgen van deze brief, 

omdat de installatie op school wordt 

uitgevoerd. 

Voor meer informatie kunt u mailen 

met meester Rik 

rik.bergmann@primenius.nl 

 

Schoolfruit 

Goed nieuws! We zijn één van de 

gelukkige scholen die is ingeloot voor 

EU Schoolfruit! Scholen die meedoen 

met EU-schoolfruit ontvangen 20 

weken lang drie stuks groente/fruit 

per leerling per week. De 

schoolfruitlevering start begin 

november. Via de nieuwsbrief laten 

wij u weten per welke datum de 

leerlingen schoolfruit krijgen.   

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is dit jaar van 

5 t/m 16 oktober. Het thema van dit 

jaar is: oma’s en opa’s – voor altijd 

jong.  Tijdens de Kinderboekenweek 

vinden in iedere klas allerlei 

activiteiten plaats rondom dit thema.  

 

Gezocht: opa’s en oma’s voor de 

volgende activiteiten:  
* Vrijdag 14 oktober: (na de 

weeksluiting) – welke opa’s/oma’s 

vinden het leuk om te komen 

voorlezen op school? Opgave kan bij 

de groepsleerkracht van uw 

(klein)kind. 

* Welke opa/oma kan en wil een 

leuke workshop/les geven in de klas 

of aan een groepje kinderen? Te 

denken valt aan: handvaardigheid, 

theater, muziek, techniek, koken of 

iets anders leuks! Datum/tijd in 

overleg met de groepsleerkracht van 

uw (klein)kind. 

Alvast bedankt voor uw aanmelding! 

 
 

Reminder vanuit de OV 

Denkt u aan het inleveren van de 

opgavelijst voor activiteiten? Deze zat 

vorige week als extra bijlage bij de 

nieuwsbrief en heeft u op papier 

ontvangen. U kunt het ingevulde 

formulier inleveren bij de leerkracht 

van uw kind of e-mailen naar 

Margriet: margriet.annema@home.nl 

Alvast bedankt! 
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Agenda: 

 Donderdag 29-09 

Omgekeerde 

oudergesprekken 

 Vrijdag 30-09 

Weeksluiting 

jarigen/diploma’s 

 Maandag 03-10 

- Vergadering Leerling 

Advies Commissie 

- Vergadering 

Projectgroep Groote 

Veen 

- Teamvergadering 

 Woensdag 05-10 

Start Kinderboekenweek 

 

 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 
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Gezonde broodtrommel 

We zien dat er veel lekkere en 

gezonde dingen mee naar school 

worden genomen. Dit vinden wij fijn 

om te zien. Op de site van het 

voedingscentrum staan ook veel 

leuke en gezonde tips. 

(http://www.voedingscentrum.nl/nl/

mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-

eten-voor-kinderen-van-4-13-

jaar/eten-meegeven-naar-de-

basisschool.aspx) Hieronder een 

aantal foto’s ter inspiratie. 

 

 

  

Nieuwbouw  

Achter de schermen wordt al hard 

gewerkt aan plannen voor de bouw 

van onze nieuwe school in Groote 

Veen. Zodra wij concrete informatie 

hebben, melden we dit via de 

nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 

 

Schrijfster in de groep 

Woensdag 5 oktober komt Sietske de 

Jong in beide kleutergroepen 

voorlezen uit haar zelfgeschreven 

boek ‘Kale Prikkie, het gouden 

egeltje’. Dit ter opening van de 

kinderboekenweek. 

https://www.boekscout.nl/shop/_.as

px/Kale_Prikkie_het_gouden_egeltje?

bookId=6682  

 

Opa’s en oma’s gezocht 

Op dinsdag 11 oktober om 09:00 uur 

zouden we graag willen dat een 

aantal lieve opa’s en oma’s aan ons 

(de peuters en groep 1 en 2) komen 

voorlezen. Dit omdat het goed past 

bij ons thema ‘familie’ en omdat het 

kinderboekenweek is! Opgeven kan 

bij juf Anne-Marie, juf Kayleigh of juf 

Anouk. 

 
 

Verteltassen voor groep 1/2 

Een verteltas is een tas met een 

(prenten) boek en spelmateriaal voor 

kinderen dat de taalontwikkeling en 

het leesplezier van het kind 

stimuleert. In de tas is ondersteunend 

materiaal aanwezig om de 

woordenschat te vergroten en 

geletterdheid en rekenvaardigheden 

te bevorderen. Kinderen krijgen voor 

één week een verteltas mee naar 

huis. Op vrijdag worden de eerste 

verteltassen uitgedeeld aan de eerste 

vier kinderen. Verteltassen worden 

op school gemaakt door leerlingen uit 

groep 6/7/8.  

 

Groep 3/4/5 

 

Afscheid 

Woensdag nemen wij afscheid van 

Rutger en Jasmijn. Zij beginnen 

donderdag op de Westerburcht. Wij 

wensen hen en hun ouders heel veel 

succes en plezier op hun nieuwe 

school. 

 

Groep 4 

Met rekenen zijn wij bezig met 

klokkijken. We oefenen met de hele 

uren en halve uren van de analoge 

klok. Wilt u thuis ook oefenen met 

uw kind?  

 

Groep 5 

We zijn met taal het alfabet aan het 

oefenen. Dit is soms nog best lastig! 

Wilt u thuis het alfabet oefenen met 

uw kind? 

Met rekenen zijn wij bezig met 

klokkijken. We oefenen hele uren, 

halve uren, twintig voor en twintig 

over, kwart voor en kwart over, 10 

voor en 10 over, 5 voor en 5 over en 

ook 5 voor half en 5 over half.  

 

Groep 5 - Schrijversbezoek 

Volgende week donderdag 6 oktober 

gaat groep 5 naar obs de Veenvlinder 

voor een schrijversbezoek van 

kinderboekenschrijfster Eveline van 

Dort.  

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
https://www.boekscout.nl/shop/_.aspx/Kale_Prikkie_het_gouden_egeltje?bookId=6682
https://www.boekscout.nl/shop/_.aspx/Kale_Prikkie_het_gouden_egeltje?bookId=6682
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We gaan op de fiets naar obs de 

Veenvlinder toe. Willen alle kinderen 

deze dag de fiets mee nemen?   

 

 

Groep 6/7/8 

 

Gastles Walkyre 

Donderdagmorgen zal er een gastles 

worden gegeven in groep 6/7/8. Dit is 

in het kader van het cultuurproject 

‘Walkyre’ van het ICO. De serie 

bestaat uit drie gastlessen die gaan 

over ‘anders zijn: erbij willen horen, 

afgewezen worden, een 

buitenbeentje zijn, anders reageren 

dan men verwacht en grenzen 

aangeven’. De onderdelen dans, 

muziek en beeldende vorming en 

zullen aansluiten bij het vak 

geschiedenis (de Germanen). De 

overige gastlessen zijn gepland op 

donderdag 6 en donderdag 13 

oktober. 

Groep 6/7/8 

HERHAALDE OPROEP 

Handbaltoernooi 

Woensdag 12 oktober vindt het 

jaarlijkse schoolhandbaltoernooi 

weer plaats in sporthal de Marsch. 

Helaas is dit tevens een margedag. 

Dit betekent dat de leerlingen vrij zijn 

en in principe niet kunnen deelnemen 

aan dit toernooi. 

 

Mochten er wel leerlingen zijn die 

ondanks hun vrije dag aan het 

toernooi mee willen doen, dan mag 

dit. Dit is uiteraard niet verplicht. De 

enige voorwaarde is dat dit gebeurt 

onder begeleiding van één of twee 

ouders, die de leerlingen van begin 

tot eind begeleiden. Het valt daarmee 

wel buiten de verantwoordelijkheid 

van de school. Er zijn genoeg 

leerlingen die mee willen doen om 

één team te vormen. Mocht u het 

leuk vinden om ze te begeleiden, laat 

dit dan z.s.m. weten aan meester Rik 

of juf Giny! 

 

Spelling oefenen met Bloon 

Tijdens de omgekeerde 

oudergesprekken van gisteravond 

kregen we veel vragen over de 

mogelijkheid om spelling thuis te 

oefenen. Natuurlijk willen wij u als 

ouder zo nauw mogelijk betrekken bij 

de ontwikkeling van uw kind. We 

werken vanaf nu met Bloon:  

www.bloon.nl. Hier kunnen de 

kinderen de woorden uit onze 

spellingmethode in flitsen. Deze 

woorden sluiten aan met de lessen 

waar we mee bezig zijn. De leerlingen 

hebben hiervoor een inlog gekregen 

en kunnen net als Taalzee en 

Rekentuin hier thuis mee aan de slag. 

Binnenkort volgen er app-tips om 

thuis te oefenen voor rekenen, 

spelling, taal etc. 

Nieuws uit de moestuin: 

 

Beste moestuinchefs en 

moestuinhelpers. 

 

 

Allereerst :  

Wat hebben jullie mooie 

insectenhotels gemaakt!  

 

Ze zijn prachtig geworden! Voor 

iedereen die ze wil bekijken: ze 

hangen vlakbij het speelgedeelte met 

de autobanden.  

 

Myrthe (moeder van Sofia en Wieke) 

heeft geholpen met de 

voorbereidingen daarvoor en het 

netjes maken van de moestuin.  

Zo hebben we het zoveel mogelijk 

geprobeerd te maaien wat bijna niet 

te doen was met een gewone 

grasmaaier en we hebben de 

wilgenhut gevlochten.  

We hadden pallets gekregen van 

Sanne (moeder van Milan) en daar 

hebben Simone (moeder van Hendrik 

en Pieter) en ik hekjes van gemaakt. 

De palen die Simone mee had 

genomen zorgen ervoor dat ze stevig 

staan.  

Dus zoals jullie kunnen lezen zijn we 

er druk mee bezig geweest.  

 

Nu is het aan jullie, moestuinchefs en 

moestuinhelpers, om de boel netjes 

en vrolijk te maken. In bakken staat 

veel onkruid en de hekken zijn nu nog 

best wel saai. Jullie hebben daar vast 

goede ideeën voor, toch? 

 

Myrthe, Sanne en Simone, bedankt 

voor jullie hulp!  

En voordat ik het vergeet voor de 

ouders: 

Je kan je op de activiteitenlijst als 

hulp voor de tuin opgeven als je het 

leuk vindt af en toe wat te doen.  

Tot zien in de moestuin!  
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