Nieuwsbrief CBS de Vore
Hallehuis 6
9932 CR Delfzijl
tel. 0596-654565
www.cbsdevore.nl
t.bult@noordkwartier.nl

Meer informatie van en over CBS De Vore vindt u op onze website, maar
ook op Klasbord. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u.
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! We gaan er met elkaar
weer tegenaan om er een mooi jaar van te maken waarin de kinderen
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen!

Staking op 30 en 31 januari, de school is dicht.
Voor de kerstvakantie is er een cao afgesloten voor het basisonderwijs.
Toch zijn er stakingsdagen uitgeroepen op 30 en 31 januari. Ondanks de
loonverhoging zijn er geen structurele oplossingen voor de steeds groter
wordende problemen in het onderwijs.
We zien dat de afgelopen stakingen effect hebben, maar we zijn er nog
niet. De aanpak vanuit de overheid lijkt nu nog meer op een lapmiddel
om ons stil te krijgen. We moeten nu doorpakken. De ernst is nog niet
genoeg doorgedrongen bij de overheid en in de maatschappij. Het gaat
om onze kinderen, de toekomstige generatie. Er is nu geld over bij de
overheid, dus is het nu ook tijd om dat geld in te zetten voor structurele
oplossingen die zorgen dat ons beroep aantrekkelijk wordt en er weer
genoeg mensen voor dit beroep gaan kiezen.
We vinden het allemaal lastig om weer te gaan staken, maar de
noodzaak is te groot. Als we nu niet doorpakken, wanneer dan wel?
Het overgrote deel van onze teams gaat dan ook staken op deze dagen.
De school is dus dicht op 30 en 31 januari en de kinderen zijn vrij.
We snappen dat dit weer een extra belasting is voor veel ouders. Ook nu
hopen we op uw begrip. We doen dit tenslotte ook voor uw kinderen en
de toekomstige kinderen.
Met vriendelijke groet,
Henk Ebbers
Belangrijke data
22 januari

Voorstelling Moppereend voor de groepen 1 en 2

22 januari
23 januari
23 januari, 14.15 15.00 uur
30 en 31 januari
4 februari

21 en 28
januari
3 en 10
februari
4, 11 en 25
febr. + 3
maart
4 en 11 febr.
4, 11 en 25
febr. + 3
maart
4 en 11
februari
25 februari en
3 maart

MR vergadering
Start Nijntje Beweegdiploma
Open huis
Stakingsdagen. De school is dicht.
Oud papier

Naschoolse activiteiten
14.15-15.15
Koken
Groep 1 en 2
uur

€2,-- (1,--

14.15 – 15.15
uur
14.15 – 15.15
uur

knutselen

Groep 1 t/m 4

meditatie

Groep 1 t/m 4

€2,-- (1,-per keer)
€4,-- (€1,-per keer)

14.15 – 15.15
uur
14.15 – 15.15
uur

knutselen

Groep 5 t/m 8

djembé

Groep 5 t/m 8

14.15 – 15.15
uur
14.15 0 15.15
uur

koken

Groep 3 en 4

koken

Groep 5 en 6

NSA SPORT
Waar: gymzaal Kindvoorziening Tuikwerd
Wie: groep 3 t/m 8 van OBS De Garven en CBS De Vore
Wanneer: donderdagen van 14.30-15.30uur
Door wie: meester Danny
Opgave: niet nodig
Kosten: gratis

per keer)

€2,-- (€1,-per keer)
€4,-- (€1,-per keer)
€2,-- (€1,-per keer)
€2,-- (€1,-per keer)

Voor de ouders van leerlingen in groep 1/2
Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 23 januari beginnen we weer met het Nijntje beweegdiploma
voor de kinderen van groep 1 & 2 van zowel de Vore als de Garven. De
kinderen van groep 1 zullen van 8:30-9:15 in de gymzaal aan het
oefenen zijn en de kinderen van groep 2 van 9:15-10:00. Halverwege
het programma zal ik u uitnodigen om een keer te komen kijken tijdens
de les om zo te zien hoe uw zoon/dochter het allemaal doet tijdens de
les. En aan het einde van het programma krijgt u wederom een
uitnodiging om bij de uitreiking van de diploma`s aanwezig te zijn. Het
is wenselijk dat de kinderen gymkleding en schoenen dragen tijdens de
gymles. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Anniek Tel Huis voor de Sport Groningen.
LOT
Het LuizenOpsporingsteam zoekt versterking!
Wie kan en wil meehelpen?

Na iedere vakantie worden de kinderen onderzocht op neten en
hoofdluis.
Bij de laatste controle zijn er geen neten en/of hoofdluis gevonden. Fijn!

Peuteropvang Duimelotje Kids 2b zoekt vrijwilliger!

Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger voor peuteropvang
Duimelotje, gevestigd in de brede school Tuikwerd. Het gaat om de
maandagochtend en de woensdagochtend. Ben of ken jij iemand die het
leuk lijkt om ons hier en daar te ondersteunen en te helpen dan horen
wij het graag.
Beschrijving:
Als vrijwilliger ondersteunt u de vaste pedagogisch medewerkers van de
peuteropvang bij het dagelijkse ritme en de dagelijkse taken. Daarbij
kunt u denken aan ondersteunen bij de kring, tijdens activiteiten, het
fruit moment en het naar buiten gaan. De pedagogisch medewerkers
zijn uiteraard eindverantwoordelijke op de groep.
Extra informatie:
*Bereid om een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) aan te vragen *
Voor meer informatie kunt u even contact met ons opnemen: 0596654558.
U kunt natuurlijk ook even binnen komen lopen bij ons op de
peuteropvang.
Team peuteropvang Duimelotje.

Groep 1 en 2
KiVa:
We herhalen de regels en afspraken in de groep (Zilveren weken) omdat
we een leuke groep willen zijn waarin iedereen zich goed voelt. Het is
goed om spelletjes en activiteiten te doen waarbij we elkaar steeds
beter leren kennen. Ook omdat er inmiddels nieuwe kinderen bij zijn
gekomen.
Speelwerkuur:
Er ligt geen sneeuw, maar het is wel winter! We leren daarom over de
temperatuur en het weer in de winter, over pinguïns die wel in de
sneeuw leven en over vogels in de winter. We vouwen en scheuren een
pinguïn en doen knip-oefeningen.
Nijntje beweegdiploma:

Binnenkort beginnen de gymlessen voor het Nijntje beweegdiploma (zie
het algemene gedeelte). Wilt u zorgen dat uw kind een gymtasje met
sportkleding en gymschoentjes (met naam) in de grijze mand heeft?
Graag kleding en schoentjes die ze zelf aan en uit kunnen doen.
Staking:
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school dicht i.v.m. een staking.
U heeft hierover een mail ontvangen.

Groep 3 en 4
Hulpjes deze week: Ardly en Jesse
Vorige week heeft meester Henk aan de leerlingen van groep 3 het
letterdiploma uitgereikt. Dat hebben we gevierd met kinderchampagne,
stroopwafeltjes en confetti, een echt feestje dus!
Deze week zijn we in groep 3 en 4 gestart met de Cito’s. Volgende week
gaan we hier ook nog mee verder.
De klas wordt in wintersferen gebracht met creatieve knutsels. We
hebben schaatsen gevouwen en een sneeuwbol geverfd.
Groep 3
Taal:
We zijn gestart met kern 7.
Rekenen:
We zijn gestart in het nieuwe boek. De komende tijd oefenen we veel
met splitsen van getallen en plus- en minsommen.
Groep 4
Taal:
We zijn gestart met boek B van de taalmethode. Het nieuwe thema gaat
over ‘dierenmanieren’. We hebben geleerd wat zoogdieren zijn en hoe
de verschillende jonge dieren heten. We oefenen met het langer maken
van zinnen door een ‘waar-deel’ toe te voegen.
Lezen:
De kinderen hebben vorige week een nieuwe leeskaart meegekregen.
Deze ziet er iets anders uit, maar de werkwijze is hetzelfde; vaak
eventjes oefenen zodat het leestempo van de kinderen omhoog gaat.
Rekenen:
We zijn gestart in deel 2 van het rekenboek. De komende tijd wordt flink
geoefend met geldsommen en de klok (analoog en digitaal).
Groep 5 en 6
KiVa:

Wij zijn gestart met de Zilveren weken. Dit betekent dat wij de regels en
afspraken in de groep herhalen. Wij willen graag een leuke groep
blijven. Zo doen wij bijvoorbeeld een bingo met opdrachtjes en allerlei
spelletjes in de groep.
Rekenen:
De komende week gaan wij starten met de CITO, daarna starten wij met
deel 2 van de rekenmethode. Wij gaan hierbij starten met het gebruik
van de Ipad tijdens rekenen, de kinderen maken de sommen niet in hun
schrift maar op de Ipad. Natuurlijk gebruiken wij wel een uitrekenschrift
hierbij! Het voordeel van het werken met de Ipad is dat, als je sommen
heel goed of heel fout maakt, het programma dan het aanbod aanpast,
zodat de sommen niet te makkelijk of moeilijk worden. Ook geeft het
programma na het maken van de les meteen extra oefeningen voor het
rekenen.
Taal/spelling:
Wij zijn begonnen met een nieuw thema. De doelen hangen op het bord
naast de deur.
Geschiedenis:
Maandag 27 januari is de 2e toets van geschiedenis. Deze gaat over de
Pruikentijd.
Aardrijkskunde:
Er is een toets topografie op donderdag 16 januari aanstaande.
Groep 7 en 8
Open huis:
23 januari is er open huis.
Open dagen:
De komende tijd zijn er overal open dagen van de middelbare scholen.
Op internet kunt u alle informatie lezen hoe en wanneer. De kinderen
kunnen zich ook opgeven voor de meeloop dag bij de desbetreffende
scholen.
Rekenen:
We nemen de komende weken de cito toetsen rekenen af en we sluiten
blok 4 af.
Taal/ begrijpend lezen:
We nemen de begrijpend lezen toetsen af en de spelling toetsen.
Zowel werkwoordspelling als de gewone woorden.
Aardrijkskunde:
We beginnen met blok 3 over het Midden-Oosten
Geschiedenis:
We bespreken de tijd van Napoleon.
Huiswerk:
Taal woorden leren
Nieuwsbegrip

