Nieuwsbrief CBS de Vore
Week 10, 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:
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Belangrijke data:
3 maart
4 maart
10 maart (15.00 uur)
17 maart

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

Oud papier (Wout Bos en Swendy)
Vergadering ouderraad
Teambijeenkomst close reading
Nieuwsbrief

Naschoolse activiteiten:
4, 11 en 25 14.15 – 15.15
febr. + 3
uur
maart

meditatie

Groep 1 t/m €4,-- (€1,-- per
4
keer)

4, 11 en 25
febr. + 3
maart
25 februari
en 3 maart
2, 9, 16 en
23 maart

14.15 – 15.15
uur

djembé

14.15 - 15.15
uur
14.15 - 15.15
uur

koken

10 en 17
maart

14.15 - 15.15
uur

koken

Groep 7 en 8 €2,-- (€1,-- per
keer)

24 en 31
maart

14.15 - 15.15
uur

koken

Groep 1 en 2 €2,-- (€1,-- per
keer)

knutselen

Groep 5 t/m €2,-- (€1,-- per
8
keer)

30 maart en 14.15 - 15.15
6 april
uur

Groep 5 t/m €4,-- (€1,-- per
8
keer)

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

Bijbelverhalen:
Het is een terugkerend thema: Ontbreken.
Het eerste verhaal uit de Bijbel gaat over een vrouw die tien zilveren
munten heeft, maar er één kwijtraakt. Dan ga je uiteraard zoeken. Toch
is het bijzonder wat er gebeurt als ze de munt gevonden heeft. Ze roept
de buren en haar vriendinnen bij elkaar voor een feestje! De kinderen
zullen herkennen dat ze ook weleens iets kwijt zijn. Gaan ze dan op
zoek? Ook naar een puzzelstukje? Niet alles wat weg is, zullen ze
missen. Je mist iets als het belangrijk voor je is. Dan is het de moeite
van het zoeken zeker waard.

Hoofdluis:
Het LuizenOpsporingsTeam heeft de kinderen weer gecontroleerd.
Hoera! Er zijn wederom geen luizen of neten gevonden.

Ouderraad:
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Wie zijn wij? De ouderraad is een
enthousiast groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft
aan (feestelijke) activiteiten.
Wie lijkt het leuk om ons hierbij te helpen? Te denken valt aan
activiteiten/vieringen als: Pasen, sinterklaas, Koningsspelen, afsluiting
schooljaar, etc. De ouderraad helpt dan o.a. met: drinken inschenken,
klaarzetten of begeleiden bij spelletjes, boodschappen halen, etc.
Zo nu en dan komen we op woensdagmiddag bijeen om de activiteiten
door te nemen. Houdt u van meedenken en de handen uit de mouwen

steken? Geeft u zich dan snel op! Dit kan bij juf Janette (leerkracht
groep 5/6). Heeft u vragen? Kom gerust even langs!
Scholierenloop 2020
AV Fivelstreek uit Delfzijl organiseert zaterdag 4 april voor de 46e keer
de Scholierenloop. Dit lijkt nog ver weg maar de inschrijving is al
geopend. Veel inwoners uit Delfzijl en directe omgeving hebben in de
afgelopen jaren zelf meegedaan enzijn nu aanwezig om hun eigen
kinderen aan te moedigen. Op het Sportpark Centrum worden de
verschillende afstanden gelopen.
Ieder jaar doen er rond de 420 kinderen mee van het basisonderwijs. In
zo’n 35 verschillende series worden er 3 verschillende afstanden
gelopen. De allerkleinsten in de leeftijd 4 en 5 jaar lopen 200 meter. De
deelnemers van 6, 7 en 8 jaar lopen een volledige ronde van 400 meter.
Vervolgens mogen de 9, 10, 11 en 12 jarigen hun kunnen laten zien
over 2 ronden. Bij de 800 meter series lopen er hazen voor de
leerlingen. Bij de 200 en 400 meter zijn er geen hazen, maar wel
hardlopers die mee rennen om ze te begeleiden en in de gaten te
houden. Ook worden er series door ouders en leraren gelopen, die op
deze wijze ook punten kunnen verdienen voor hun school. De
aanvangstijd zal om + 13.00 uur zijn. De juiste
starttijden per leeftijdsgroep zult u van te voren ontvangen.
Voor alle deelnemers is er een leuke herinneringsmedaille en de
nummers 1, 2 en 3 worden gehuldigd op het podium.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook prijzen voor de winnende scholen. De
leerlingen lopen wel in het schoolshirt van hun eigen school maar we
schrijven ons in als Kind Centrum Tuikwerd.

Training
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid voor de deelnemers van de
Scholierenloop om te trainen onder begeleiding van de trainers van AV
Fivelstreek. Ook dit jaar hebben wij een schema gemaakt wanneer er
getraind kan worden door de verschillende leeftijden. Hierdoor zal er
getraind kunnen worden in kleinere groepjes zodat er voldoende
aandacht is voor iedereen. In het schema hieronder zijn de
leeftijdsgroepen aangegeven. De training vindt plaats op de atletiekbaan
van Sportpark Centrum.

Wil je hieraan meedoen dan hoef je alleen maar een mailtje sturen naar:
scholierenloop@avfivelstreek.nl.
Inschrijving
De kinderen krijgen woensdag 4 maart een inschrijfformulier mee.
De inschrijvingen graag vóór vrijdag 13 maart a.s. ingevuld inleveren bij
de leerkracht.

Groep 1 en 2:
Speelwerkuur:
Het thema is dieren. We gaan deze week weven en tekenen met stift of
wasco een bijzonder dier, namelijk met heel veel kleuren. Als het lukt
kleuren we zelfs een patroon. In de bouwhoek bouwen we een
dierentuin of we bouwen bouwsels na.
Letterkennis:
Vorige week is de letter b aangeboden. Deze week de w. Horen de
kinderen met welke letter een woord begint? Of kunnen ze zelf woorden
bedenken met deze letter?
Atelier:
Morgen is de laatste les van deze serie.
Scholierenloop:
Zie hiervoor het algemene gedeelte.
Knuffeldieren mee:
Morgen mag iedereen een knuffeldier meenemen naar school.
Groep 3 en 4:
Donderdag 19 maart gaan we met de klas naar de bibliotheek in Delfzijl.
We zoeken meerdere ouders die willen rijden. We worden om 9 uur in
de bibliotheek verwacht en vertrekken vanaf school om half 9. Rond half
11 zijn we weer terug op school.
Er hangt een intekenlijst bij de deur van groep 3 en 4.
Vrijdag 20 maart vieren juf Liesbeth, juf Anne-Margreet en juf Larissa
hun verjaardag. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee
en mogen verkleed op school komen. De juffen zijn heel blij met een
mooie tekening! We gaan er een heel gezellige dag van maken!
Groep 3
Taal:
De kinderen hebben geleerd hoe je worden schrijft die met drie
medeklinkers beginnen (struik) en met drie medeklinkers eindigen
(worst).

We gaan verder met het oefenen van verwijswoorden en woorden met –
aai, -ooi en -oei.
Rekenen:
Blok 2 is bijna afgerond. Deze week gaan we nog wat extra oefenen en
aan het einde van de week maken we de toets.
Groep 4
Taal:
De kinderen leren hoe ze een zin korter kunnen maken en dat er altijd
een wie-deel en een werkwoord in de zin staat.
Vorige week hebben de kinderen geleerd hoe je verkleinwoorden schrijft
(boompje, paaltje). De kinderen hebben de regel voor eind –d (zoas
hond) en eind –t (zoals nacht) voor de voorjaarsvakantie geleerd. Deze
week zullen we hier weer veel mee oefenen.
Rekenen:
Vorige week hebben we de tafel van 2 herhaald en deze week herhalen
we de tafel van 3. Het blijven oefenen van de tafels is heel belangrijk.
Verder oefenen we de plus- en minsommen tot 100, deze worden steeds
iets lastiger (zoals 48 + 24).
Groep 5 en 6:
Kiva:
Respect staat in de lessen centraal. Wederzijds respect vormt de basis
voor alle vormen van samen zijn. Iedereen heeft recht op respect;
tegelijkertijd heeft ook iedereen de plicht anderen met respect te
behandelen. We gaan een spel spelen met kaartjes die de menselijke
relaties weergeven (ik vraag hoe het met hen gaat, ik glimlach terug, ik
behandel hen met respect, etc.).
Voorjaar:
Deze maand start de lente! Dat is al goed te zien bij ons in de klas. Hier
genieten we al een beetje van het voorjaar. De leerlingen hebben
prachtige narcissen gevouwen. De foto's heeft u kunnen zien op
Klasbord. Natuurlijk bent u ook altijd welkom om ze even bij ons in de
klas te bekijken.
Rekenen:
Beide groepen hebben de rekentoets gemaakt. We gaan nu verder met
blok 2.
Groep 5 leert:
*optellen/aftrekken t/m 1000, * moeilijke tafelsommen, zoals: 6x12,
6x32, * (introductie van) de seconde, * meten: decimeter.
Groep 6 leert:
*optellen/aftrekken t/m 10000, *een lijngrafiek tekenen, * een deel van
het geheel uitrekenen (breuken), * werken met een verhoudingstabel.
Taal/spelling:
Afgelopen week heeft groep 5 ou/au woorden (weetwoorden) geoefend.
Met taal leerden ze verschillende vormen van poëzie.

Deze week wordt de taaltoets afgenomen.
Groep 6 leerde de regel 'stam + t” voor werkwoordsvormen in hij-vorm
(tegenwoordige tijd). Met taal leerden ze o.a. wanneer je
aanhalingstekens gebruikt.
Deze week wordt de taaltoets afgenomen.
Toetsen:
Donderdag 5 maart> groep 5/6 : Aardrijkskunde hoofdstuk 3
Donderdag 12 maart> groep 6: Topografie Noord + Zuid-Holland,
Zeeland.
We wensen u een fijne week!
Groep 7 en 8:
Wandelen voor Water:
We doen mee met het project Wandelen voor Water van Plan Nederland.
De actie wordt gehouden op woensdag 18 maart.
We vertrekken 's morgens om 8.10 van af school met de fiets.
Ieder kind krijgt een rugzak en heeft hier 4 flessen in van 1,5 liter
gevuld met water.
Hiermee lopen we een route van 6 km.
De kinderen moeten in hun eigen omgeving sponsoren zoeken en het
geld in het verkregen doosje doen en dit mee naar school nemen.
Het doel van de actie is: schoon water en toiletten voor het land Benin.
Groep 7:
Rekenen: deze week toets blok 1
Taal: we hebben het over andere talen en dialecten
Spelling: we werken aan de werkwoordspelling
Groep 8:
Rekenen: we werken aan het herhalen van breuken.
Taal: we werken over de media
Spelling: we werken aan de werkwoordspelling
Aardrijkskunde:
We werken over Azie
Geschiedenis:
We gaan het hebben over de Tweede Wereldoorlog.
Huiswerk:
Nieuwsbegrip XL thuis maken
Taak woorden thuis leren

ANDER NIEUWS:

