Nieuwsbrief CBS de Vore
Week 5, 2019/2020
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.
Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Belangrijke data:
28 januari
29 januari
30 en 31 januari
4 februari
4 februari
6 februari

17-2-2020 t/m 21-2-2020
10-4-2020 t/m 13-4-2020
27-4-2020 t/m 8-5-2020
21 en 22-5-2020
1-6-2020
6-7-2020 t/m 14-8-2020

De kinderen schrijven zich in voor de ateliers
Teamvergadering
Stakingsdagen. De school is dicht.
Oud papier
Start derde ronde ateliers
Rapporten mee

Naschoolse activiteiten:
21 en 28
14.15-15.15 uur Koken
januari
3 en 10
14.15 – 15.15
knutselen
februari
uur
4, 11 en 25 14.15 – 15.15
meditatie
febr. + 3
uur
maart

Groep 1 en 2 €2,-- (1,-- per
keer)
Groep 1 t/m €2,-- (1,-- per
4
keer)
Groep 1 t/m €4,-- (€1,-- per
4
keer)

4 en 11
febr.
4, 11 en 25
febr. + 3
maart
4 en 11
februari
25 februari
en 3 maart

14.15 – 15.15
uur
14.15 – 15.15
uur

knutselen

14.15 – 15.15
uur
14.15 0 15.15
uur

koken

djembé

koken

Groep 5 t/m €2,-- (€1,-- per
8
keer)
Groep 5 t/m €4,-- (€1,-- per
8
keer)
Groep 3 en 4 €2,-- (€1,-- per
keer)
Groep 5 en 6 €2,-- (€1,-- per
keer)

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

Bijbelverhalen:
Kinderen krijgen veel zorg, van hun ouders bijvoorbeeld. Kinderen
zorgen zelf ook. Voor een huisdier bijvoorbeeld die ziek is of gewond. In
de Bijbel horen we over de zorg van Jezus voor de schoonmoeder van
Petrus. Als ze beter is, begint zij meteen voor hem te zorgen. In het
verhaal van Josa gaat het over het doorbreken van de eenzaamheid.

Natuurclub Tuikwerd:

Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 in Tuikwerd.
Hou je van de natuur en zou je er graag meer over willen weten? Speel
je graag buiten en vind je het niet erg om vies te worden? KOM DAN BIJ
DE NATUURCLUB
Wat gaan we zoal doen?
Leren over insecten, slakken, bladeren, buiten spelen, zorgen voor het
Patrijzenpark, voor de vogels in de winter en nog véééél meer.
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in het
Kaarnhoes .
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 31 januari a.s. De volgende data
zijn: 28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 25 september, 30
oktober en 27 november
Deelname is gratis en doe je oude kleren aan? Geef je nu op!!
Bij Margriet Bremer 06-83048835 of Ria Maring 06-25145524
Of mail naar: natuurclubtuikwerd@outlook.com

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
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:

Speelwerkuur:
‘ Beroepen’ is het thema van deze komende periode. Mocht er een ouder
zijn die graag wil vertellen over zijn beroep, dan horen we dat graag.
(Fruit)eten:
Het gebeurt de laatste tijd wat vaker dat iemand geen (fruit)eten of
drinken bij zich heeft. Wilt u zowel voor de pauze als voor tussen de
middag uw kind iets te eten en drinken meegeven? Op woensdag,
donderdag en vrijdag eten we alleen fruit of groente. Op Klasbord staat
wat er die dagen door school aangeboden wordt, zodat u het eventueel
zelf kunt aanvullen als uw kind het echt niet lust.
Het eten en drinken voor tussen de middag mag in de bak, op de rode
kist, in de gang gezet worden. Bekers voor in de pauze mogen op het
aanrecht worden gezet en pakjes en een tussendoortje voor in de pauze
mogen in de tas in de grijze mand worden gedaan.
Nijntje beweegdiploma:
De gymnastieklessen voor het Nijntje beweegdiploma zijn weer
begonnen. Elke donderdagmorgen wordt er fanatiek geoefend!
Staking:
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school dicht i.v.m. een
staking. U heeft hierover een mail ontvangen.
Atelier:
Volgende week dinsdag begint de volgende ronde van de ateliers. De
kinderen kiezen een workshop en volgen deze de komende 4 weken
samen met de kinderen van groep 3 en 4 van De Vore en groep 1 t/m 4
van De Garven.
Stagiaire:
Na de voorjaarsvakantie komt op de maandag en dinsdag een stagiaire
van de Pabo meedraaien met onze groep. Zij zal ook lessen verzorgen.
10 min.- gesprekken:
U heeft vandaag een uitnodiging gekregen voor het 10 min.- gesprek.
Het rapport wordt alvast op donderdag 6 februari meegegeven. Bij deze
gesprekken hoeft uw kind niet aanwezig te zijn.
Groep 3 en 4:
Vanaf 10 februari vinden de 10-minuten gesprekken plaats. U ontvangt
hier deze week een uitnodiging voor. Tijdens deze gesprekken
bespreken we de ontwikkeling/resultaten van uw kind, waaronder de
uitslagen van de Citotoetsen.
Dinsdag gaat meester Hans een muziekles geven. We gaan dan
verschillende instrumenten bespelen. Dat wordt vast heel leuk!
KiVa: We hebben het over hoe we goed met elkaar om kunnen gaan.
Dat we elkaar niet buitensluiten, aardige zijn tegen elkaar en elkaar
helpen. Op die manier kunnen we een fijne sfeer krijgen, zowel in de
klas als op het schoolplein!

Groep 3
Taal:
We zijn deze week met kern 8 gestart. De kinderen leren woorden met
twee medeklinkers vooraan en twee medeklinkers achteraan
(bijvoorbeeld ‘krant’).
Rekenen:
De kinderen leren zelf plus- en minsommen maken onder de 10.
Groep 4
Taal:
De kinderen leren hoe je een zin korter kunt maken en dat in iedere zin
in ieder geval een wie-deel (onderwerp) staat en een werkwoord.
Lezen:
Maandag heeft groep 4 weer een nieuwe leeskaart meegekregen. Denk
eraan om vaak eventjes te oefenen!
Rekenen:
We oefenen deze week verder met de tafels, vooral de tafel van 4.
Donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met de landelijke
staking.
We wensen u een goede week toe.
Groep 5 en 6:
10 min. gesprekken:
In de week van 10 februari vinden de 10 min. gesprekken plaats. We
bespreken dan met u de ontwikkeling/resultaten van uw kind. Ook de
uitslagen van de Citotoetsen zullen we bespreken. Binnenkort ontvangt
u het briefje met dag + tijdstip waarop u wordt verwacht.
Donderdag 6 februari krijgt uw kind het rapport mee zodat u dit van
tevoren kunt bekijken.
KiVa:
De Zilveren weken zijn achter de rug. Tijdens deze weken hebben we
meegedaan aan een ‘fijne klas bingo’. Hierbij moesten we allerlei sociale
opdrachten doen: iemand een compliment geven, iemand helpen,
samenwerken, etc. Alle kinderen hadden aan het einde van de week
bingo en daarom hebben we als beloning, een tosti-dag gehad.
Tosti-dag:
Afgelopen donderdag hadden we een tosti-dag. Dat was een groot
succes! We hebben gesmuld en in de gangen rook het heerlijk naar
tosti’s.
Rekenen:
De Citotoetsen van rekenen zijn voor beide groepen achter de rug. De
resultaten zullen we tijdens de 10.min gesprekken met u bespreken.
Bent u nieuwsgierig naar de rekendoelen voor komende weken? Neemt
u gerust een kijkje in de klas; ze zijn te vinden op het bord (rechts bij
binnenkomst).
Taal/spelling:

De Citotoetsen van spelling zijn ook voor beide groepen klaar en worden
ook met u besproken. De doelen van taal hangen ook weer klaar op het
bord.
Aardrijkskunde:
We behandelen het thema: “Samen in één land”. De lessen gaan over
mensen die in Nederland wonen. Ze leren dat die overal vandaan
komen. Niet iedereen heeft dezelfde gewoonten.
Spreekbeurten + boekbesprekingen (beide groepen):
In de komende periode gaan we beginnen met spreekbeurten en
boekbesprekingen. U ontvangt een lijstje met tips en de datum wanneer
uw kind aan de beurt is.
Donderdag + vrijdag zijn de leerlingen vrij i.v.m. de landelijke staking in
het onderwijs.
We wensen u een fijne week!
Groep 7 en 8:
Groep 7:
In week van 10 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats voor
groep 7. We bespreken de ontwikkeling/resultaten van uw kind. Ook
zullen we de cito uitslagen met u bespreken.U krijgt hiervoor een
uitnodiging.
Groep 8
In de week van 10 februari zijn de gesprekken ook voor groep 8
Met de ouders van groep 8 bespreken we de cito scores en het niveau
waarop uw kind kan uitstromen. Met elkaar proberen we tot een goede
keuze te komen. We moeten een plek vinden waar uw zoon of dochter
tot zijn/haar recht kan komen. Ik neem daarvoor contact met u op om
een afspraak te maken. Het kan dus zijn dat dit niet aansluit bij de
afspraak voor uw andere schoolgaande kind. We hebben hier ook wat
langer de tijd nodig.
Voor 1 maart moet de keuze gemaakt zijn.
Rapport:
6 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.
Rekenen:
We beginnen met boek B voor groep 7 en we oefenen met
redactiesommen
Groep 8 heeft een werkboek en redactiesommen om dit goed te
oefenen.
Taal/ begrijpend lezen:
Volgende week is weer voor beide groepen de taaltoets. Dit betekent de
woordjes goed leren.
Aardrijkskunde:
We werken nog over het Midden-Oosten
Geschiedenis:

We spreken over 75 jaar bevrijding van de kampen in Polen.
Huiswerk:
Taal woorden leren.
Nieuwsbegrip XL thuis maken.
We wensen u een fijne week.

ANDER NIEUWS:

