Nieuwsbrief
Alteveer, 12-10-2018

nummer 2

Kalender
 week 43 herfstvakantie (dinsdag, woensdag, donderdag vakantiebijbelfeest in de PKN Alteveer)
 31 oktober luizencontrole
 maandag 5 november groepen 1 t/m 4 vrij!
 10 november Sint Maarten 17.00-19.00 uur school open
 20 november studiedag (groep 1-4 hele dag vrij, groep 5-8 alleen de middag vrij)
 5 december Sinterklaas op school
 19 december 18.30 uur kerstviering voor de leerlingen in de klas
 week 52 en week 1 kerstvakantie

De eerste periode zit er alweer bijna op. We sluiten de Kinderboekenweek af. De
activiteitencommissie organiseerde een geslaagd boekenbal. Hartelijk dank! Foto’s staan op
de site. Om de foto’s te bekijken moet u het volgende wachtwoord invoeren: Dehochte102
Er hebben zich verschillende nieuwe bibliotheekouders aangemeld; hartelijk dank!
Naast onze eigen schoolbibliotheek willen we ook de openbare bibliotheek promoten. De
kinderen kunnen gratis lid worden. Voor de leerlingen uit groep 3 zijn er boekjes per kern
beschikbaar. Op dit moment werkt groep 3 in kern 2. Dagelijks een kwartiertje met uw kind
lezen is erg belangrijk voor de leesontwikkeling en de woordenschat. Leest u mee?
Kind op maandag
Week 42 15/10 - 26/10 Hoe kun je dat nou doen? (Bijbelboek Exodus 32: 1-20 en Exodus 34)
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf
hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging
gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw
zijn tien woorden van leven.
Week 44 29/10 - 02/11 Kijk uit! (Bijbelboek Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8)
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde
land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze
komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek
voor de Israëlieten?
Gezocht:
Voor in de huishoek in groep 1/2 zijn we op zoek naar verkleedkleren. Wie heeft thuis nog iets
liggen? Alle soorten kleding zijn welkom (K3, dierenpakken, prinsessenschoenen enz.)

Ambrasoft groep 1 t/m 8
Alle leerlingen kunnen als het goed is inloggen in Ambrasoft. Kinderen kunnen dan ook thuis
met Ambrasoft aan het werk. Als het inloggen niet lukt, graag een mailtje naar
directie.dehochte@sgperspectief.nl

Nieuwsbegrip groep 5 t/m 8
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben een eigen inlogcode om thuis ook extra voor
begrijpend lezen te kunnen oefenen. Groep 4 krijgt in januari een eigen inlogcode voor
Nieuwsbegrip.
Typecursus op school
In januari willen we graag een cursus typen op onze school gaan starten. In de bijlage kunt u
meer informatie vinden.

Groep 1/2
We sluiten de Kinderboekenweek af. Wat hebben we veel geleerd. Met rekenen oefenen we

in groep 2 de cijfers t/m 20 en in groep 1 t/m 12. We tellen met kastanjes, eikels enz. Vanaf
volgende week werken we over de herfst. Kinderen mogen spullen/boeken die bij dit thema
passen meenemen naar school.
Vanaf heden kan iedereen thuis aan de slag met Ambrasoft. Binnen dit programma zit een
onderdeel woorden. De kinderen kunnen per seizoen een verhaal luisteren en oefeningen
uitvoeren. Ook zit er een onderdeel rekenen. De leerlingen kunnen op hun eigen niveau hier
werken. Het begint met speelgoed tellen in de speelkamer. Als dit goed gaat dan komen
ook andere onderdelen open te staan zoals de knikkerbaan (splitsen t/m 10).
Groep 3 /4
Groep 4 heeft deze week het thema van taal afgesloten met een toets. Wel even wennen,
het ziet er anders uit dan in groep 3. Ze hebben het goed gedaan. Het lezen blijft belangrijk
ook al wordt er minder getoetst. Met meester Rein wordt er veel aandacht aan het lezen
besteed in groep 4. Met rekenen hebben we het blok afgesloten met een toets. Deze is door
iedereen goed gemaakt. Deze week zijn we gestart met de tafel van 5. Ze hebben een
voorbeeld mee naar huis gekregen. Ook thuis oefenen is voor alle kinderen goed.
Groep 3 werkt met lezen op dit moment in kern 2. Wat ze in kern 2 leren staat op een papier
dat ze mee hebben gekregen in hun werkboekje van kern 1.
Met rekenen zijn we bezig met het splitsen t/m 12. Ook kunnen de kinderen plattegronden
maken van een eenvoudig bouwwerk. Vandaag hebben we de afsluitende toets gemaakt
van blok 3. Er wordt al hard gewerkt aan hun eigen lampion. Het wordt een mooie straat…
Groep 5/6
De eerste toetsen van rekenen, taal, spelling en geschiedenis zijn achter de rug. De toetsen
die nog komen, staan op de planning in de huiswerkmap. Het inslijpen van goede
gewoontes, zoals een goede luisterhouding, kladblok gebruiken met rekenen, blokje
neerleggen om het zelfstandig werken te vergroten en goed en netjes schrijven, kosten nog
wel enige moeite, maar we zetten stug door. Naast het gewone werk hebben we vorige
week de opening van de Kinderboekenweek gevierd met workshops. Heel mooi om te zien
hoe goed de kinderen met elkaar omgaan in de heterogene groepjes. Het thema van de
KBW is: “Vriendschap-Kom erbij”. Met muziek, o.l.v. meester Tekke leerden we een lied.
Woensdagochtend lazen we prentenboeken voor aan elkaar of luisterden we naar
prentenboeken. Lezen is belangrijk, daarom doen we mee aan een initiatief van de
bibliotheek om leesclubs te vormen in de school. Op dinsdagmiddag 16 oktober is de aftrap
in de klas. Gedurende het schooljaar krijgen we lesbrieven toegestuurd en gaan we in
gesprek met kinderen over boeken om zo de leesbevordering te vergroten.
Groep 7/8
Twee weken geleden zijn de kinderen van de Lego League in Groningen geweest om
workshops te volgen. Een hartelijk dank aan Joke en Hendrik Bouwland, fijn dat jullie wilden
rijden. Het thema is de ruimte en we zijn die middag weer heel wat wijzer geworden. De
voorbereidingen zijn in volle gang en dat is ook nodig, want op zaterdag 17 november is de
finale in Delfzijl. Op donderdag 22 november is de informatieavond van het Ubbo Emmius in
Onstwedde. In een eerdere mail naar ouders van groep 7/8 is de link verstuurd om zelf voor
deze avond op te geven. Meerdere kinderen hebben zich opgegeven voor Ubbo Emmius
Experience. Een ontmoeting en kennismaking met het voortgezet onderwijs bedoeld voor
leerlingen van groep 7/8. Ook deze inschrijving regelen ouders zelf. Silvia van de bibliotheek is
vorige week donderdagmiddag lang geweest om tips te geven voor de voorleeswedstrijd. In
week 47 (dinsdagmorgen op de studiemiddag) kiezen we onze voorleeskampioen. De
kinderen die zich hebben aangemeld hebben de benodigde formulieren meegekregen om
zich goed voor te bereiden. Jenny Bouwland en Nova Piening zijn gekozen door de
leerlingen voor de leerlingenraad. Binnenkort zullen we een eerste bijeenkomst plannen,
samen met 2 leerlingen van groep 5/6. Aanstaande maandag 15 oktober starten we met de
eerste bijeenkomst Sterke Kinderen. Sterke kinderen is een training voor kinderen om op een
goede manier met elkaar om (leren) te gaan. Tot aan de kerstvakantie zullen 7
bijeenkomsten zijn en sluiten we af met een presentatie waarbij ouders ook uitgenodigd
worden (zie bijlage). We hebben heel wat toetsen gehad en de startgesprekken met leerling
en ouder zijn gevoerd. De plannen zijn gemaakt voor de komende periode. Knap dat groep
7 al meer denkt aan eigenaarschap. Ook gaan steeds meer kinderen kiezen voor vrijwillig
huiswerk, fijn! Voor de vakantie hebben we nog één toets van geschiedenis en vakantie,
heerlijk.
Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 2 november

