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Aan de ouders,
Lied van de week: van A tot Z opwekking voor kids 241 (you tube)

Kind op maandag
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt.
Maar hoe begin je zo'n boek: wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over
na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal
van Jezus toen al begonnen, vindt hij. Het thema voor deze week is "Een boek over Jezus".
De verhalen: - Machtige Max (Mies en Max)
- Een boek over Jezus (Johannes 1: 1-18)
- Johannes schrijft verder (Johannes 1: 19-34)
Luizencontrole
Afgelopen week is er goed gezocht en goed nieuws er is niets gevonden! We zijn luizenvrij.
Typecursus
Typen is een belangrijke vaardigheid die in de huidige maatschappij heel handig is bij het vele gebruik van
computers. Binnen het programma wat we op school gebruiken, Ambrasoft, zit een module typen. Als u als ouders
met uw kind hiermee thuis aan de gang wilt, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dan zorgen wij voor een inlogcode.
Om het typen onder de knie te krijgen, dat vraagt veel oefening en discipline. Op school hebben we hiervoor geen
tijd. Vandaar dat we het op deze manier aanbieden. We denken hierbij aan de kinderen van groep 5 t/m 8.
Bereikbaarheid meester Greidanus
Meester Greidanus is op maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdagmiddag en donderdagmorgen in Nieuweroord.
Het telefoonnummer is daar 341405. Het telefoonnummer van De Palm is 352384. Vanaf deze week ben ik 2
morgens in Nieuweroord. Ik ga dan rond 11.00 uur richting Elim.
Bericht Medezeggenschap
Op dinsdag 22 januari as. staat onze eerste vergadering voor 2019 weer gepland.
De agenda voor die vergadering is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.
Inbreng van u als ouder wordt door de MR zeer op prijs gesteld.
Mocht u dus graag zien dat een bepaald onderwerp besproken wordt, laat het ons weten via de ideeënbus in school
of spreek 1 van de MR leden aan.

* gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht *
Voor een komend thema bij de kleuters, zijn wij op zoek naar (gebruikte) treinkaartjes (vervoersbewijzen van
papier). Heeft u er toevallig een aantal liggen dan zouden wij deze graag willen hebben om mee te spelen! U kunt ze
inleveren in het bakje op de kast bij binnenkomst in groep 1.
Ook zoeken we kleine treintjes van metaal die wij kunnen gebruiken bij een activiteit. Het zou fijn zijn als we de
treintjes mogen houden. Ook deze treintjes kunnen in het bakje in groep 1 gedaan worden. Alvast bedankt voor alle
hulp!

Nationale voorleesdagen
Op woensdag 23 januari starten weer de Nationale voorleesdagen met een voorleesontbijt. In iedere groep gaat
iemand voorlezen en kunnen de kinderen genieten van hun ontbijt dat ze zelf mee moeten nemen van huis. De
kinderen van groep 1/2 gaan alleen genieten van hun ontbijt, omdat zij om 10.00 uur een voorstelling hebben in de
bieb en daar worden voorgelezen, ze gaan dus wel ontbijten. In groep 5 t/m 8 wordt de komende week gelezen voor
de kampioen van hun groep en de kampioenen van de groep gaan voorlezen aan de andere groepen van school. Er
wordt dus veel gelezen.
Zelf lezen en voorlezen is erg belangrijk voor uitbreiding van de woordenschat en het is
ook een gezellig moment om samen met je kind(eren) te lezen. In de hal staat ook een
boekenkast met veel verschillende soorten boeken. Uit deze kast kunnen ouders,
opa's/oma's/oppas een boek lenen om te lezen. U kunt daar een ander boek voor in de
plaats zetten. Zo blijft de kast altijd gevuld en staan er regelmatig nieuwe boeken in.
Probeer het ook eens en het kost u niets!
Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Afgelopen week hebben we het gehad over de verschillen tussen winter en zomer, daar
konden de kinderen best veel van benoemen. In groep 2 hebben de kinderen een
vogelhokje gemaakt van stroken en in groep 1 een vogeltje op een wintertak. De
komende week werken we ook over de winter.
Het boek van de week is Een winterdag. De letter van de week is de “w”uit winter.
Zelfstandigheid
Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten hebben we afgesproken dat groep 2
na de kerstvakantie alleen de klas in komt. U mag dus in de hal afscheid nemen. Na de voorjaarsvakantie gaan we
een stapje verder en is het de bedoeling dat de kinderen van groep 2 helemaal alleen binnen komen in school.
23 januari
Zoals u in het stukje van de voorleesdagen al heeft kunnen lezen gaan we 23 januari op school ontbijten. Wilt u uw
kind ontbijt meegeven?
Later die morgen gaan wij samen met de peuters naar de bibliotheek in Hoogeveen voor een voorstelling.
Verdere informatie hierover omtrent vervoer en tijden krijgt u vandaag of morgen via de mail.

Groep 3/ 4
Groep 3 heeft kern 5 van Veilig Leren Lezen afgerond en een begin gemaakt met kern 6. De kinderen hebben daarom
weer een kopie van Veilig en Vlot, kern 6 mee naar huis gekregen om thuis te lezen. Wilt u die van de voorgaande
kernen inleveren?
Tijdens de rekenlessen houden we ons vooral bezig met de telrij en huppen en
sprongen van 2, 5 en 10. We maken veel bussommen. Dit zijn de plus en
minsommen.
Groep 4 heeft geleerd hoe je een zin langer kunt maken. we danken daarbij aan wie,
wat, waar en wanneer. We hebben de regel van de beer herhaald. Welke woorden
schrijf je met eer, oor en eur aan het eind? Tijdens de rekenlessen maken we vooral
sommen t/m 100 en zijn we druk met de tafels en deelsommen. We herhalen de
komende tijd de geleerde tafels.

Groep 5 /6
Vorige week is een begin gemaakt met 2 lessenseries. Eerst heeft juf Annet van Scala met ons rotstekeningen
gemaakt. Haar onderwerp is “prehistorie”.
Op 15 januari aanstaande is er ook nog juf Marjo van de bibliotheek die met ons creatief aan het werk gaat over de
“Schatten van Hoogeveen”. Hierbij werken we onder andere met ecoline en oliepastelkrijt.
Op 22 januari gaan we dan weer verder met juf Annet om iets te maken uit het stenen tijdperk. Dat doen we dan ook
nog op 29 januari en 5 februari. Zij gaat dan weer met ons beeldend verder op de dinsdagochtenden (van 10.30 tot
12.00).
Voor alle lessen geldt dat we het best een schort voor kunnen doen of oude kleren aan
trekken die smerig mogen worden.
Natuurlijk kunt u t.z.t.de kunstwerken bewonderen.
Donderdag 31 januari is voor groep 6 de topo-repetitie van Flevoland.

Groep 7/8
We gaan een belangrijke periode tegemoet! Groep 8 gaat binnen kort de opendagen van het VO bezoeken. Kort na
de voorjaarsvakantie moeten zij zijn aangemeld op een nieuwe school! In groep 7 staan komende periode de Cito
toetsen op het programma. De resultaten hiervan geven een aardige indruk van het niveau van de kinderen en
worden volgend jaar meegenomen in het schooladvies.
Topondernemers
We zijn afgelopen week gestart met een nieuw thema: Water, Aarde, Lucht en Vuur. Tijdens dit thema komen
allerlei zaken aan de orde; van vulkaanuitbarsting tot drinkwater. De kinderen gaan ook experimenteren met filteren
en trillingen en geluid.
Huiswerk
25 januari Topo
1 februari Engels
Bezoek Drents Museum
Vanwege een dubbele boeking bezoekt groep 7/8 dinsdag het Drents Museum. We worden om 9.30u opgehaald en
zijn om ongeveer 12.30u weer op school. We eten dus niet thuis!

Het team

