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AGENDA
Donderdag

13 februari

10-minutengesprekken groep 1 t/m 8

Maandag

17 februari

Voorjaarsvakantie t/m zondag 23 februari

Woensdag

26 februari

Oud papier actie

Vrijdag

28 februari

Weeksluiting locatie Erflanden groep:

Woensdag

4 maart

Opa- en oma-morgen

Vrijdag

6 maart

Weeksluiting locatie Erflanden groep: 1/2E – 3C – 5C om 09:00 uur
1/2C– 5A – 7B om 11:00 uur

Donderdag

23 april

Schoolreisje groep 1 en 2

Maandag

18 mei

Schoolreisje groep 3 en 4

1/2A – 4/5B - 7A om 11.00

Agenda Jong Erfschutters
Voor verdere informatie en opgave zie: www.actiefjonghoogeveen.nl
Zaterdag

07 maart

Broeihopen ringslang omzetten

Groep 5 t/m 8

Alle jarigen van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Bijbelverhalen van 17-02-2020
Onderwerp: Je zult zien
Matteüs 9: 9-31
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De radeloze Jaïrus
komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.

Opa- & Oma morgen
Lieve opa’s en oma’s,
U bent weer van harte welkom op onze jaarlijkse opa- & oma-morgen, welke dit jaar
wordt gehouden op woensdag 4 maart.
Deze morgen kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kleinkind(eren).
Deze of volgende week ontvangt u via uw kleinkind(eren) de uitnodiging met het
programma.
We vinden het heel leuk als u bij ons langs komt!
p.s.: we moeten helaas aangeven dat de uitnodiging, i.v.m. de ruimte, alleen voor
opa ’s en oma ’s geldt.

10 /15 minuten gesprekken
Afgelopen week heeft u weer de 10 minuten gesprekken gehad. We hopen dat u als ouders een goed beeld heeft
gekregen over de ontwikkeling van uw kind. Mochten er n.a.v. het rapport en/of het gesprek toch nog vragen zijn,
kom gerust langs voor het maken van een afspraak.
Ouders en kinderen van de groepen 8, hebben een 15 minuten gesprek gehad, waarin een definitief advies voor
het VO is gegeven en ook het rapport nog is besproken.

Nieuws uit de groepen
Groep 5A
Welkom!
Na de vakantie komt een nieuwe jongen bij ons in de groep. Van harte welkom!
Vorig week heeft hij al een dag meegedraaid en het was erg leuk!
We hopen dat je snel zult wennen in onze klas.
Ook krijgen we op de donderdag en de vrijdag juf M. in de klas.
Zij doet de opleiding Onderwijsassistent. Ze zal kleine groepjes kinderen
begeleiden en soms ook opdrachten doen in de gehele klas.
We hopen dat zij ook een fijne tijd krijgt bij ons in de klas.
Rekenen
We starten na de vakantie met de doelen: verhoudingstabellen, deelsommen
met rest en rekenen tussen strepen.
De tafels oefenen en leren is nog altijd belangrijk, want deze heb je nodig voor
de deelsommen.
Opa & oma dag
Woensdag 4 maart is de opa en oma dag. Morgen zal de uitnodiging meegaan.
De tijden van groep 5 staan op de uitnodiging.
Weeksluiting
Vrijdag 6 maart hebben we de weeksluiting in de Erflanden.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Namens ons allemaal, groep 5 en de juffen, een fijne voorjaarsvakantie!
Hartelijke groet van de juffen.

Groep 5C
Vorige week zijn we naar de Tamboer geweest. We hebben gekeken naar de
voorstelling Trash. De kinderen hebben o.a. met de hele zaal getrommeld op
emmers. Ouders die mee hebben gereden: Bedankt!
Ook hebben we een workshop gehad met als titel "Schatten van
Hoogeveen". Een mevrouw heeft met de hele groep pop-up boekjes
gemaakt. Ze hebben daarvoor gewerkt met Oost-Indische inkt, ecoline, en
wasco. De resultaten zagen er mooi uit.
Een paar kinderen kennen nog niet alle tafels en hebben nog geen
tafeldiploma gehaald. Wilt u thuis nog eens met uw kind oefenen?
Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen beginnen met het maken van hun
eerste werkstuk. Ze doen dat onder schooltijd en het onderwerp is "De boerderij".
Voor komende week....Fijne vakantie allemaal!
Groep 6A
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd zaten we de afgelopen weken in de
creatieve hoek. Vorige week woensdag mochten we het feestje van het IVN
meevieren in de Tamboer. De voorstelling "Trash" was met recht een
vuilnis(mannen)feestje. Stilzitten was niet mogelijk en het is haast niet voor
te stellen dat je met meer dan 300 kinderen tegelijk op emmers kan
trommelen. Ook het fietsen van en naar de Tamboer ging vlekkeloos, mede
dankzij de fietsouders, nogmaals dank!
De dag erna was het weer raak, nu een workshop van M. P. Zij is een
kunstenares die veel op scholen met kinderen aan de slag gaat. Het was hard
werken maar het eindresultaat mag er zijn. En alsof het niet genoeg was
mochten we deze week namens onze school aan de slag met een
kunstschilder die vlakbij school woont. Hij heeft met ons een kunstwerk
gemaakt dat weer goed past bij het vuilnismannen thema. Van alle
activiteiten zijn foto's te zien op dit ouderportaal.
Deze week hebben we ook de rapportgesprekken afgerond en kunnen we na de vakantie weer met een schone lei
beginnen. Veel ouders hebben zich al aangemeld voor de kijkmomenten (lijst hangt bij de deur) en de eerste
kinderen hebben zich ingeschreven voor hun spreekbeurt en hebben het onderwerp van het werkstuk al ingevuld.
Ook gaan we na de vakantie beginnen met de "pettenkwadranten" van de kanjertraining. Dit is een oefening waarbij
kinderen elkaar feedback mogen geven (aan de hand van de 4 petten). Deze feedback kan positief zijn (dicht bij de
witte pet, je bent te vertrouwen) maar kan ook tegenvallen: "je speelt soms de baas" (zwarte pet), "je maakt
vervelende grapjes" (rode pet), "je doet soms zielig" (gele pet). Dat is natuurlijk niet leuk om te horen maar wel goed
om te weten want dan kun je er ook wat aan doen. De opmerkingen worden dus ook altijd gevolgd door tips en de
vraag: "als ... met deze tips aan de slag gaat, waar leg je dan je blokje neer?" (positieve afsluiting). Deze oefening is
niet verplicht, kinderen kunnen bij de kanjertraining altijd "nee" zeggen. Meer info binnenkort op het ouderportaal
of op school te verkrijgen.
Fijne vakantie, groet, meester.

Groep 6B
Hoi, hoi allemaal,
Op maandag en donderdag waren de 10-minuten gesprekken. Ook hebben
we nu allemaal de rapporten mee naar huis.
Topondernemers zijn we nu aan het afronden. Na de vakantie gaat het over
vrede en oorlog.
Vrijdag start de voorjaarsvakantie. Met rekenen zijn we met de
rekenmachine bezig ook zijn we met afronden en met die afgeronde getallen
gaan we optellen en aftrekken. 0ok gaan we nog bezig met keersommen en
deelsommen zelf bedenken bij een verhaaltje.
Na de vakantie hebben we ook weer luizencontrole. Op 4 maart hebben we
opa en oma dag. Na de vakantie beginnen we met TD 4 (toets doel 4). Dat is
een som wat we hier boven hebben uitgelegd.
We gaan bezig met het tweede werkstuk. Er worden boekjes uitgedeeld. Dit
boekje mag je NIET weggooien. Als je werkstuk klaar is moet je het werkstuk samen met het boekje inleveren. De
laatste dag dat je het in kan leveren is: 19 mei 2020.
Nu doen we leeslink op een andere leuke manier. Het kind of de kinderen die de meeste of alles goed hebben mogen
een beloning bedenken. Nu heeft iedereen gekozen voor de warming up. Je kan ook kiezen voor een kaart of een
paar stickers.
Geschreven door: twee kinderen uit groep 6b

Groep 6C

Werkstuk Het tweede werkstuk in groep 6 moet thuis gemaakt worden. En
voor de meivakantie ingeleverd worden.
Iedereen heeft het procesboekje mee gekregen naar huis. Deze moet eerst
worden ingevuld en ingeleverd, voor je met je werkstuk kunt beginnen.
Voorstelling Trash in de Tamboer (Door Daan) Wij gingen met z'n allen op de
fiets naar het theater. Toen we daar zaten gingen ze gelijk muziek maken met
troep. Uiteindelijk gingen we een quiz doen. Er werden drie mensen uit
gekozen. En ik was daar één van. Maar de jongens hadden verloren, omdat
het aan het eind gelijk stond. En toen deden we wie het hardste applaus
kreeg, maar de meiden gingen gillen.
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Geniet ervan!

Groepen 7
10 minuten gesprekken
Vorige week vrijdag zijn de rapporten mee naar huis gegaan en deze week
vinden de rapportgesprekken plaats. Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van het gesprek, maak gerust een afspraak met de betreffende
leerkracht(en).
Voorstelling de Racende Rechter
Vorige week dinsdag hebben we de voorstelling "De Racende Rechter" in de
Tamboer bijgewoond. Een komische tragedie in de rechtszaal, over keuzes
maken en eerlijk zijn naar jezelf. We vonden het erg leuk!
Presentaties Topondernemers
Deze week zijn de presentaties voor Topondernemers over het thema Van A
tot Z. De kinderen hebben erg hun best gedaan en de presentaties zullen
ongetwijfeld heel interessant worden.
Schrijver in de klas
Op 26 maart gaan de groepen 7B (10:00 – 10:45) en 7C (11:00 – 11:45) op bezoek bij schrijver Piet van der Waal. Juf
A. heeft ons al verteld over de schrijver en we zijn dan ook erg benieuwd naar het bezoek. Veel van de boeken
hebben te maken met geschiedenis!
Servieskast van je oma
Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari komt een beeldend kunstenaar op school om de workshop
“De servieskast van je oma” te geven aan de groepen 7 en 8. Hieronder een korte introductie:
'Wat kom je tegen in de servieskast van je oma. Een boerenbont kopje, een mooi tafelkleedje, een chinees kommetje,
enz. Leerlingen leren om in perspectief een serviesstuk te tekenen en maken hier een stilleven van'.
Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie!
Groepen 8
Heerlijk uitgerust na de vakantie gaan we hard aan de slag!
15 minuten gesprekken
Alle kinderen hebben het definitief advies gekregen. We kunnen terugzien op
goede gesprekken. Mocht u het idee hebben dat er dingen toch nog niet helemaal
duidelijk zijn, schroom dan niet om contact op te nemen. Wilt u het ingevulde
ouderformulier en de akkoordverklaring zo snel mogelijk in de envelop mee terug
geven naar school? Wij verwerken dit dan en hopen uw kind voor 6 maart aan te
melden bij de school van uw keuze.
Land van Scala
Deze week starten de muzieklessen die gegeven worden door een medewerker
van Scala. We hebben er heel veel zin in.
Servies van je oma
Ook krijgen we een workshop met de naam: 'Servies van je oma'
"Wat kom je tegen in de servieskast van je oma. Een boerenbont kopje, een mooi tafelkleedje, een chinees kommetje,
enz. Leerlingen leren om in perspectief een serviesstuk te tekenen en maken hier een stilleven van."
Project 2de WO
We hebben vorige week het project over de 2de Wereld Oorlog afgesloten met een tentoonstelling. De groepen 6 en
7 kwamen bij ons langs om naar ons te luisteren. Aan het eind van de presentatie kreeg elk groepje een rebus die
samen een zin vormde die te maken had met de oorlog. We hebben de tentoonstelling in de clusterhal opgesteld en
als het goed is heeft uw kind u hier nog even mee naar toegenomen voor of na de 15 minuten gesprekken.

Kamp Westerbork
Op maandag 2 maart gaan we naar Kamp Westerbork.
Groep 8a en 8c hebben nog niet genoeg begeleiders. Wie wil er mee? Graag aanmelden via de mail.
Nadere informatie volgt.
Kijkmomenten in groep 8B
In groep 8b kunnen ouders na de voorjaarsvakantie komen kijken in de klas. Uw kind kan u in de klas op de lijst
zetten.
Maandag 24 februari
09.00 – 10.00 Rekenen en dictee
Dinsdag 25 februari
09.00 – 10.00 Rekenen en dictee
12.30 – 13.30 Begrijpend lezen en expressie
Donderdag 27 februari
09.00 – 10.00 Rekenen en dictee
Vrijdag 28 februari
09.00 – 10.00 Rekenen en dictee
12.15 – 14.00 Meedoen met gym
Hartelijke groep uit groep 8

