Alteveer, woensdag 29 oktober 2014

“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 3, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Week 43: 14 t/m 27 oktober 2013
NLB 678
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29
Week 44: 27 oktober t/m 2 november 2014
Jeremia wordt geroepen, Jeremia 1:4-19
Bij de tempel, Jeremia 7:1-15
De straten van Jeruzalem, Jeremia 7:16-20

NLB 244

Week 45: 3 t/m 9 november 2014
De linnen gordel, Jeremia 13:1-11
Bij de pottenbakker, Jeremia 18:1-7
De kapotte kruik, Jeremia 19:1-15

Ps 81

OLB 219

OLB 389

Week 46: 10 t/m 16 november 2014
Jeremia wordt gevangen gezet, Jeremia 20:1-6
‘Iedereen lacht me uit’, Jeremia 20:7-18
De koning wil hulp van God, Jeremia 21:1-10

NLB 995

OLB 349

Week 47: 17 t/m 23 november 2014
De manden met vijgen, Jeremia 24:1-10
Jeremia koopt een akker, Jeremia 32:1-15
De boekrol, Jeremia 36

NLB 851

OLB niet

Week 48: 24 t/m 30 november 2014
Luisteren en doen, Matteüs 21:28-32
De tien meisjes, Matteüs 25:1-13
De talenten, Matteüs 25:14-30

NLB 751

OLB 63

NLB = Nieuwe liedboek
OLB = Oude liedboek
DATABANK
Deze data staan ook op de website.

vrijdag 31 oktober
woensdag 5 november
donderdag 13 november

Groep 7 Technics4U
Dankdag (schoolkerkdienst 19.00 uur)
Groep 8 Drents museum (8.30-13.05)

woensdag 19 november

maandag 25 november
woensdag 3 december
vrijdag 5 december
donderdag 18 december

Voortgang / rapport gesprekken
Schoolfotograaf
Voorlichtingsavond Greijdanus Hardenberg
(19.45 uur voor ouders groep 8)
Groep 8 G. Knoops
voorlichting seksuele weerbaarheid
Trefbaltoernooi groep 5 t/m 8
Sinterklaas
Groep 1 tot 10.00 uur naar school
Kerst in school (alleen voor de kinderen)

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Ziekte teamleden
Johan Wobbes was op arbeidstherapeutisch basis al weer veel aan het werk in groep 8.
Vanaf de herfstvakantie ook voor een deel weer loonvormend en we zijn blij dat herstel nu
voorspoedig verloopt. Op dit moment geeft Johan alle ochtenden les en de
donderdagmiddag.
De weg naar volledig herstel lijkt voor ‘t grootste gedeelte afgelegd. Elma de Groot trekt
zich meer terug uit groep 8 en vervangt op moment van schrijven Janita Duinkerken in
groep 7. Bij Janita was de energiebalans, mede door zorg om dochtertje, dermate
verstoord, dat ze een poosje rust moest nemen. We wensen haar van harte beterschap en
spoedige terugkomst.
Elma de Groot is op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen (om de 14 dagen)
en vrijdagmorgen leerkracht van groep 7. Op maandagmiddag en dinsdagmiddag doet Kim
Kleinheerenbrink groep 7. Dit is mogelijk omdat Willy Klunder op dinsdagmiddag tijdelijk
groep 6 heeft. Fijn, dat we met eigen leerkrachten de vervanging hebben kunnen regelen.
Zo ontstaan er geen verplichtingen voor tijdelijke krachten van buitenaf. Het zgn.
ketenbeding in de wet “werk en zekerheid” pakt zeer nadelig uit voor kleine
schoolbesturen.
Leerplichtambtenaar
De eerste maandag na de herfstvakantie kregen wij bezoek van de leerplichtambtenaar.
Iemand die schoolverzuim voor zowel de gemeente Hoogeveen als De Wolden in de gaten
houdt.
Met nadruk werd nog weer eens gesteld dat ik meldingsplicht heb bij ongeoorloofd
verzuim. Boete per leerling per verzuimde dag: 90 euro. Nu vind ik dat ongeoorloofd
verzuim bij ons wel meevalt. Zij wees er op dat met name in het voortgezet onderwijs er
relatief veel verzuim was door kinderen uit Alteveer en Kerkenveld. Drank en ook
drugsgebruik met als gevolg verzuim, komt in onze dorpen meer voor dan gedacht.
In datzelfde kader wil ik ouders ook oproepen om met regelmaat de telefoons van hun
kinderen te controleren. Kinderen verschuilen zich vaak achter privacy redenen en als
ouder ga je daar dan in mee. Er blijken bijv. hele nare filmpjes van bijv. onthoofdingen
door IS gedeeld te worden onder jongeren. Kinderen blijken die verantwoordelijkheid niet
aan te kunnen en hebben daarbij uw hulp hard nodig. Naar aanleiding van verschillende
incidenten, vorig jaar, zijn telefoons in school en op het plein verboden.
Schoolmaatschappelijk werk
Vorig jaar is op onze school een pilot gehouden binnen de gemeente om te zien of dit
nuttig en nodig was. De eindevaluatie was bijzonder positief en de gemeente onderzoekt

nu via stichting Welzijn of het mogelijk is om ook op andere scholen maatschappelijk werk
in te zetten. Omdat wij voorbeeldschool waren, kunnen wij in elk geval ook deze cursus
een beroep blijven doen op schoolmaatschappelijk werk. Wij kunnen kinderen aanmelden
(na overleg met ouders), maar ouders kunnen ook zelf problemen ervaren. Verzoek dan
contact op te nemen met Manon v.d Wal, omdat zij als I.B. ster de lijntjes naar buiten toe
onderhoudt.
Dankdag
Op woensdag 5 november is het Dankdag. Zoals gebruikelijk werkt de school mee aan de
Dankdagviering in de kerk in Alteveer. Alle groepen verzorgen iets in de kerk. Voorganger
is ds. H. Hoogeveen. De dienst begint om 19:00 uur. Dit jaar vragen wij aan alle kinderen
om iets mee te nemen naar de kerk uit het onderstaande lijstje van Dorcas. Tijdens de
kerkdienst zal er een moment zijn om datgene dat meegenomen is naar voren te brengen.
Wij hebben al zoveel en uit onze overvloed geven wij iets aan mensen die het hard nodig
hebben. In plaats van iets te krijgen, geven wij dit keer iets weg. Het is belangrijk dat wij
leren om te delen.
Met de hele school in één kerk zal naar verwachting een volle kerk opleveren. Dat is fijn en
gezellig, maar we willen ook van iedereen vragen – ouders en kinderen - om zijn of haar
best te doen om er voor te zorgen dat er wel een sfeer van aandacht ontstaat. De kinderen
zitten tijdens de dienst bij de ouders. Tijdens de dienst is er een collecte en een
deurcollecte.
Donderdagmorgen 6 november begint de school gewoon om 8.30 uur.
Mochten kleuters wat later komen, dan is dat geen probleem. Voor het (gym)rooster in
andere groepen, heeft later op school komen te veel nadelen.
Dorcas
Op de vorige nieuwsbrief hebben we al even de actie van Dorcas
genoemd. Van het geld dat de kinderen (groep 5 t/m 8) zo bij elkaar
werken, kopen ze etenswaren voor de voedselpakketten van Dorcas.
Op het onderstaande lijstje, kunt u zien welke producten in de voedselpakketten kunnen.
Op Dankdag, woensdag 5 november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk worden
ingeleverd, maar kinderen kunnen hun ingekochte voedsel ook op school inleveren. Tijdens
de Dankdagdienst wordt ook aandacht besteed aan de voedselactie van Dorcas.
Voedselpakket Dorcas:
rijst (kiloverpakking)

tandpasta

lange kaarsen

zonnebloemolie (literfles)

zakjes droge soep
(geen een kop soep)

groenten in blik
(800 gram, geen glas)

suiker (kiloverpakking)

Liga (geen Milkbreak)

doosje thee

macaroni (500-grams
verpakking)

theebiscuitjes

witte of bruine bonen in blik
(800 gram, geen glas)

tandenborstel

blik limonadesiroop
(geen plastic fles)

jam

Brinta
Actie schoenendoos
Ook dit jaar willen we weer met de groepen 1 t/m 4 in actie komen voor
kinderen in nood. Deze actie gaat in samenwerking met de kerk. Met een
mooi versierde doos, gevuld met speelgoed en schoolspulletjes kunnen we
kinderen troosten, die verdrietig zijn. (http://www.actie4kids.org) Inleveren

in de klas kan t/m maandag 10 november.
Schoolfotograaf
Eén keer per twee jaar komt de schoolfotograaf. Fotobureau Koch verzorgt dat voor ons en
komt woensdag 19 november foto’s nemen.
Dat gebeurt op twee manieren: de traditionele methode en een foto in een meer speelse
situatie. Bij de bestelling kunt u zèlf aangeven welke foto u wenst te kopen. U kunt
achteraf foto’s via internet bestellen. Elke ouder krijgt een inlogcode, zodat u de gemaakte
foto’s zelf thuis kunt bekijken en eventueel bestellen. School heeft geen gedoe meer met in
te leveren zakjes met geld. Alles gaat rechtstreeks tussen ouder en foto Koch. Als er
ouders zijn, die kinderen onder de 4 jaar op de gezinsfoto willen hebben dan kan dit vanaf
8.30 u. èn om 12.20 u.
De praktijk van voorgaande jaren wijst uit, dat u het er wel voor over moet hebben om
soms te moeten wachten. Als er een gezinsfoto gemaakt wordt, waarop ook niet
schoolgaande kinderen staan, dan gaan de kinderen die op school zitten niet meer als
gezin op de foto.
Wilt u kinderen fleurige kleding aan laten trekken die dag.
Mochten er kinderen zijn, die niet gefotografeerd mogen worden, dan dat graag vooraf bij
de leerkracht melden.
Beeldende vorming
Als nascholingstraject voor leerkrachten is dit cursusjaar ingezet op
gerichte aandacht voor tekenen en handvaardigheid.
Naast alle aandacht voor rekenen, taal en lezen vanwege verscherpt inspectietoezicht, vind
ik het ook belangrijk oog te houden voor het ontwikkelen van andere talenten van
leerkrachten en kinderen. In de vaste overtuiging dat dat het leerproces ten goede komt.
In alle klassen worden in de loop van dit cursusjaar 4 lessen beeldende vorming door
docenten van SCALA gegeven. Groep 4 is geweest en vorige week vrijdagmiddag is de
lessenserie voor groep 7 en 8 op vrijdagmiddag, begonnen.
Ouders hebben bericht gehad hoe er een ruiling met gym is bedacht, omdat de lessen 1 ½
uur vergen. Groep 7 en 8 heeft nu minder gym door de middag handvaardigheid en in het
voorjaar heeft groep 5 en 6 minder gym en de hele middag handvaardigheid.
Ook het team krijgt in de loop van het jaar daarover bijles en leerkrachten presenteren
aan elkaar de gegeven lessen.
Kunst en Cultuur
De provincie Drenthe heeft i.s.m. met de schoolbesturen extra gelden in de wacht gesleept
om het cultuuronderwijs op scholen te bevorderen. Dat liep vorig jaar ook al en er is een
onderzoeksgroep van de universiteit Groningen, die de voorlopige effecten heeft
onderzocht. In dat dikke rapport staat de gemeente De Wolden goed aangeschreven voor
wat betreft activiteiten op dat gebied en onze school scoort in de gemeente als één van de
scholen die zowel planmatig als in de uitvoering het hoogst scoren. Met dank aan onze
cultuurcoördinatrice: Janita Duinkerken. Zèlf zit ik in de stuurgroep voor de gemeente De
Wolden om op bestuurlijk niveau lijnen uit te zetten.
Kinderen plukken daar wel de vruchten van: beeldende vorming, extra scholing op gebied
van drama lessen om woordenschatontwikkeling op een speelse manier te vergroten.
Daarnaast uitjes naar film, theater of musea. Er is al weer een groep naar het Drents
museum in Assen geweest en binnenkort gaat groep 7. Allemaal activiteiten, voor ‘t
grootste deel gesponsord vanuit die cultuurgelden. Deze activiteiten, geven kleur aan het
schoolleven en ik ben daar een warm voorstander van.

Nascholing
Naast genoemd traject beeldende vorming, volgen dit jaar veel leerkrachten een
succesvolle cursus om het rekenonderwijs meer met materialen te ondersteunen.
Enthousiasme over de cursussen van het Menne instituut heeft er toe geleid dat
leerkrachten die nog niet geweest waren, dit jaar de cursus volgen. Bij de cursus hoort ook
dat we ( best wel kostbare ) materialen moeten kopen.
Vorige week hebben we, in aanvulling op een eerdere cursus, opnieuw een cursus gevolgd
om het samenwerkend leren te bevorderen. Gebruik van zgn. coöperatieve werkvormen.
Een prima middag, waar je weer enthousiast vandaan komt. We zullen de komende tijd
verschillende vormen in de praktijk gaan oefenen.
Vanuit de cultuurgelden kan elke leerkracht ook een eenmalige middag kiezen om zich op
dat gebied te laten bijscholen. Naast digitaal foto’s bewerken, dans en beeldende vorming
was er ook de keuzemogelijkheid voor drama. Dat laatste onderwerp heeft de
belangstelling van veel teamleden, mede omdat dat gekoppeld is aan vergroting van
woordenschat bij kinderen op een speelse manier. Ook daar gaan we, òf in ‘t voorjaar, of
volgende cursus een speerpunt van maken.
Persinformatie
In voorgaande stukjes gaf ik aan dat er veel activiteiten zijn. Het ontbreekt ons echter aan
tijd en ook inzicht, om in regionale kranten of op andere manieren onze activiteiten goed
voor het voetlicht te krijgen.
De bevriende school in Zuidwolde heeft daarvoor een ouder die die p.r. zaken behartigt en
weet daardoor vaak de krant te halen.
Wij zijn ook op zoek naar enkele ouders, mag uiteraard ook opa, oma of wie dan ook zijn,
die voor ons de p.r. wil verzorgen.
Weet u iemand of wilt u dat zelf doen: graag contact met mij (Wim Kamphuis) opnemen.
Ouderbijdrage
De brief en de envelopjes zijn op 2 oktober uitgedeeld. Wij willen graag dat de laatste
envelopjes z.s.m. weer worden ingeleverd, zodat we dit af kunnen werken.
10 minutengesprekken
In het team hebben wij dit geëvalueerd. Wij zouden het prettig vinden om ook wat reacties
van ouders hierover te krijgen. Deze reacties kunt u mailen naar
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Luizenteam
Vanmorgen is er weer een extra luizencontrole geweest. Op dit moment heerst er in onze
regio veel hoofdluis ( www.luizenradar.nl). Helaas zijn er bij ons op school ook weer
hoofdluizen geconstateerd in groep 4. (zie bijlage voor checklist)
Lampionstokjes meenemen
Wij zijn ook begonnen met het maken van een lampion. Wij gaan 11 november een
lampionoptocht houden in school. Mag uw kind daarom een lampionstokje mee naar
school? Graag voorzien van naam. Dit geldt voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 6.
Atletiek
Op een aantal maandagmiddagen was een groep van een kleine 20 kinderen intensief aan
het sporten in de sportzaal in Kerkenveld. Vanuit de “brede school” werden atletieklessen

aangeboden. De kinderen hebben zich geweldig vermaakt. Een mooie activiteit.
Trefbal
In de kerstvakantie wordt er een Drents trefbaltoernooi georganiseerd. De voorrondes voor
de zich kwalificerende groepen zijn eerder. Ook vanuit het brede scholennetwerk wordt
tijdens onze gymlessen ondersteuning geboden om kinderen goed voor te bereiden op dit
toernooi. Nadere info volgt voor de groepen die meedoen.
Stage
Onze oud-leerling Steffen Onvlee loopt stage in groep 4. Verder loopt Johan Boersma stage
in groep 5/6. Steffen en Johan van harte welkom op onze school.
ANDER NIEUWS
CJG De Wolden
Op maandag 24 november 2014 organiseert het CJG De Wolden een avond rond het
thema: relationele en seksuele opvoeding. Deze bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis
Buddinghof te Ruinerwold. (zie bijlage)
Naschoolse activiteiten Brede School De Wolden
Volgend jaar, op 13 februari is de grote De Wolden’s got talent show.
Iedereen mag daaraan meedoen en kan zich opgeven: alleen of met een
groep. (zie bijlage, ook voor de andere naschoolse activiteiten)
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Voor de herfstvakantie waren we bezig met ‘De Kinderboekenweek’. Om een impressie te
krijgen van dit gebeuren staan er foto’s op de schoolsite. Wat leuk dat er nog zoveel
ouders een kijkje kwamen nemen bij de afsluiting. Kon u er helaas niet bij zijn, we hebben
een filmpje gemaakt. Het lukte echter niet deze te plaatsen op de schoolsite, maar op de
groepssite van groep 4 kunt u deze alsnog bekijken.
Hier vindt u tevens foto’s en filmpjes van de gymlessen die op vrijdagmiddag worden
gegeven.
GROEP ½
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 1 t/m 4
een tekening gemaakt over “feest”. De mooiste tekening werd beloond
met een gouden penseel. Fleur uit groep 2 was de gelukkige winnaar.
Van harte gefeliciteerd Fleur en veel plezier met je gouden penseel.
Thema “Het weer”
We werken op dit moment over het thema “het weer”. Zon, regen, wind; de kinderen
hebben elke dag met het weer te maken. Het weer en de herfst passen prima bij elkaar,
omdat juist in dit jaargetijde de weersomstandigheden heel divers zijn.
De kinderen gaan kijken, voelen en het weer beleven. Ze meten de regen, vergelijken
temperaturen en zoeken de beste plaats om de wind te voelen.
Het weer heeft invloed op het leven van kinderen. Ze kunnen meer of minder buiten spelen
en moeten soms andere kleren aan. Welk weertype vinden zij het prettigst?
Wat kun je buiten wel of niet (meer) spelen, nu het natter en kouder wordt?
Verschillende weertypes worden besproken en beleefd in spel en werk.

GROEP 3
Op groep 3 kun je bouwen!

GROEP 3 en 4
Donderdag 4 december willen we tijdens de gymles een Pietenparcours
uitvoeren. Het zou fijn zijn als er ouders zijn die ons kunnen helpen
tijdens deze les om even te assisteren bij spannende dingen of het
maken van foto’s en bij het opruimen na de les van groep 4.
Als u kunt helpen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkrachten van
groep 3 en 4. Alvast bedankt.
Groep 3 gymt van 9.30 tot 10.20 en groep 4 van 10.30 tot 11.25.

GROEP 4
Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hebben we met behulp van een ‘Live Streaming’ het
Kinderboekenweekconcert ‘Feest’ onder begeleiding van ‘Het Symfonieorkest’ kunnen
volgen. Het was de eerste keer dat dit op deze manier werd gedaan. Tijdens het concert
werden er opnamen gemaakt met robotcamera’s. Deze camera’s gaven het signaal direct
door en via de inlogcode op de website konden heel veel kinderen in Nederland het concert
bekijken. Het Kinderboekenweekconcert is ontwikkeld in samenwerking met Theater
Sonnevanck, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest, De Nationale
Kinderboekenweek, Codarts, Kaliber Kunstenschool en Jacques Vriens.
De kinderen van groep 3 en 4 waren enthousiast, al viel over de muziek het één en ander
te zeggen.

GROEP 5/6
Atletiek
Verspringen
Bij verspringen moest je van een afstand rennen en dan springen. niet op de grond maar
op een mat. Niet iedereen hield zich aan de regels.
Je sprong over het touwtje, de verste sprong was 3 meter.
Puntentelling
Om te winnen moest je zo weinig mogelijk punten hebben.
Ik bedoel zo veel mogelijk boven aan staan als je laatste was
kreeg je zoveel punten als de kinderen die er waren als je eerste was kreeg je 1 punt.
Hoogspringen
We moeten met de schaarsprong zo hoog mogelijk springen.
Het hoogste record is: 1 m. Dat waren Senna en Twan.
Ella en Rik
Trefbaltoernooi
De kinderen van groep 5/6 kunnen zich opgeven voor het
trefbaltoernooi op 3 december. Dit wordt gehouden in de
sporthal in Kerkenveld. Tijdens de gymlessen bereiden wij ons
voor op dit toernooi. Er wordt dan trefbal gegeven door de
sportcoördinator van De Wolden.
Spelling
De woorden voor het aankomende blok zijn te vinden op de site.
ToPondernemers
Het thema van TopOndernemers is deze periode ‘Sport en ontspanning’. De kinderen
hebben er na de introductie van afgelopen maandag erg veel zin in. Wij besteden deze
periode extra aandacht omtrent het plannen van de kaart. Dit doen wij a.d.v. een
plankaart. Ook zijn de kinderen gekoppeld aan een maatje.
Wij kijken uit naar de mooie presentaties, muurkranten, tijdlijnen ect. De kinderen mogen
ook thuis op hun Gmail om aan hun kaart te werken. Ook kunnen de kinderen u de site van
onlineklas laten zien. Voor de thematafel in de klas mogen de kinderen
spullen meenemen die bij het thema passen.
Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hebben wij gekeken naar het
Kinderboekenweekconcert ‘Feest’ onder begeleiding van ‘Het
Symfonieorkest’. Dit was een mooie ervaring en sloot volledig aan bij de
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek hebben alle kinderen ook
een verhaal geschreven. De leerkrachten kozen uit de groepen 5 t/m 8 het
beste verhaal. Daarna hebben de leesbeesten de winnaar gekozen.

De winnaar werd Marinde en zij mocht het verhaal voorlezen op het schoolplein aan alle
kinderen en ouders. Gefeliciteerd Marinde en zoek een mooi
plekje voor de gouden griffel!
Tekenles van de oma van Lynn
Wij hebben van een tekenles mogen genieten, die werd
gegeven door de oma van Lynn. Nogmaals bedankt voor
deze les. De kinderen hebben genoten!

Zonnetje van de week
Onze complimenten voor de prachtige presentaties die wij voorbij zien komen op maandag!
Even voorstellen
Elke dinsdag komt er een eerste jaars student van de Academische Pabo te Groningen bij
ons in de klas. Zijn naam is Johan Boersma. Wij wensen hem een prettige en leerzame
periode bij ons in de klas.
Workshops op vrijdagmiddag
Voor de workshops voor de bovenbouw hebben wij nog helpende handen nodig. Graag
even mailen naar groep6@wegwijzeralteveer.com wanneer u deze hulp kunt bieden.
Site
Kijk ook eens op onze site. Hierop staan nog meer foto’s en informatie van onze klas.
GROEP 7
Drents museum
Op 23 oktober hebben we met de hele klas een bezoek mogen brengen aan het Drents
museum in Assen. In het kindermuseum hebben we ons verdiept in het project ‘boordevol
energie’. We begonnen met een quiz waar de kinderen in kleine groepjes vragen met
betrekking tot het onderwerp ‘energie’ moesten beantwoorden. Dit bleek nog best lastig te
zijn.
Na een korte pauze werden we meegenomen naar een plek in het museum waar de
kinderen voorwerpen op de juiste plaats in de tijd moesten plaatsen. Zo hebben ze
bijvoorbeeld geleerd dat de munt met keizer Augustus er op uit de tijd van Romeinen
kwam en dat de maand augustus naar deze keizer vernoemd is.
Als verrassing mochten we ook nog even kijken bij het veenlijk van het meisje van Yde. De
meeste kinderen hadden hier al stiekem op gehoopt. En we hadden dubbel geluk, want de
begeleider van het museum kon het verhaal rondom het meisje van Yde enorm spannend
en boeiend vertellen!
Tot slot zijn we meegenomen naar ‘de toekomst’. De kinderen mochten allerlei interactieve
spelletjes spelen die te maken hadden met energie. Door middel van een eigen pasje
konden de kinderen energiepunten verzamelen. Spannend, want wie weet er het meeste
over zuinig zijn met energie….?
Wie zijn of haar eigen pasje nog heeft, kan met dit pasje inloggen op de site
www.boordevolenergie.nl
De komende weken zullen wij in de klas onder andere aan het werk zijn met:
Spelling -> Vervoegen van werkwoorden met de nadruk op de verleden tijd en de
voltooide tijd. Weetwoorden met ‘th’ en woorden met ‘y’.
Rekenen -> Cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar vermenigvuldigen) ,
zoals:
Herhalen van optellen en aftrekken tot 10000.
Het verschil bepalen tussen twee kommagetallen en kommagetallen
op volgorde plaatsen.

Gelijknamig maken van breuken.
Kennismaking met procenten en de overeenkomst met breuken.
Herhalen van sommen met betrekking tot lengte, oppervlakte en inhoud.
Aflezen van kommagetallen op een dagteller en berekenen hoeveel er nog
bij moet om een bepaald getal in beeld te krijgen.
Taal ->

Zinsontleding met aandacht voor het lijdend voorwerp. We ontdekken dat de
Nederlandse taal allerlei dialecten kent. De kinderen leren bij het schrijven
gebruik te maken van een woordparaplu, een woordkast, een woordpad of
een woordpodium.

TopOndernemers -> Het nieuwe thema ‘Sport en ontspanning’ is gestart. Kijk eens met
uw kind mee op www.onlineklas.nl
Voorleeswedstrijden
Ook dit jaar wordt er weer een voorleeskampioen gekozen uit de groepen 7 en 8. De
kinderen kiezen een fragment uit een boek om dit voor te lezen aan de klas. Uit groep 7
worden dan 4 kinderen gekozen die mogen meedoen aan de finale op school. Het boek
wordt thuis voorbereid. In de klas hebben wij de kinderen al een aantal tips gegeven.
Om de tips nogmaals te bekijken kun je op de volgende website kijken:
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl Veel succes met oefenen!
Het schema, wanneer je aan de beurt bent, komt op de site van groep 7.
Trefbaltoernooi
Wat zijn er al veel kinderen die zich hebben opgegeven voor het trefbaltoernooi op
woensdag 3 december. En na dinsdag zullen er vast nog veel meer kinderen bij komen!
Over twee weken zal Gerdo opnieuw een gastles verzorgen rondom trefbal. De regels
hebben we al onder de knie, natuurlijk zal ook fairplay centraal staan. We kijken uit naar
een sportief toernooi.
GROEP 8
Drents museum
Belangrijke mededeling voor groep 8 m.b.t. 13 november:
Groep 8 zal op 13 november een bezoek brengen aan het Drents Archief & Drents Museum.
Het programma duurt de hele ochtend, waardoor het mogelijk is dat zij na 12:30 op school
terug zijn. Het is dan ook de bedoeling dat de kinderen brood en drinken voor tussen de
middag meenemen, zodat zij op school kunnen eten en niet naar huis hoeven vanwege
deze leerzame trip.
Acties
De kinderpostzegelactie voor recht op onderwijs is nog maar net, met succes, afgerond,
maar ondertussen zijn we al weer aan de slag voor een nieuw goed doel. De Kinderen
hebben al veel klusjes gedaan voor Dorcas en brengen veel goederen mee om zo te zorgen
dat we met dankdag de dozen gevuld krijgen voor de hulpbehoefende mensen.
TopOndernemers
Bij TopOndernemers zijn we gestart met een nieuw thema: Sport en ontspanning. De
kinderen zullen weer individueel, in tweetallen of in een iets grotere groep aan de slag
gaan met dit boeiende thema. Thuis mogen en kunnen ze dit ook vervolgen via hun Gmail
en via hun eigen inlog van online klas.
Lezen
Het idee om de informatieboekjes in te zetten om de woordenschat uit te breiden lijkt goed
te lukken. De kinderen komen met veel informatie en vooral nieuwe woorden terug in de
klas. Ook de spreekwoorden en gezegden zijn een prettige aanvulling.

Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres, een nieuwsbrief niet ontvangen of het niet
werken van de code van het ouderportaal wilt u dit dan doorgeven aan
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Bezoek ook eens onze schoolsite www.wegwijzeralteveer.nl
Hier zetten wij ook onze foto’s op.
Deze nieuwsbrief wordt op de website gezet. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie (van
een deel van de inhoud) wilt u dan contact opnemen secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 26 november 2014

