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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.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 16,- per leerling. Het geld wordt
gebruikt voor zaken waar we als school geen vergoeding voor krijgen van
het ministerie van Onderwijs, zoals een cadeautje met het
Sinterklaasfeest en alle andere feestjes (kerstfeest, paasmaaltijd,
slotfeest, Sint Maarten), de avondvierdaagse en sportactiviteiten. De
ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is wel goed te weten dat er zonder de
vrijwillige ouderbijdrage onvoldoende geld is om de activiteiten die we nu
doen te kunnen blijven doen. Uw zoon/dochter wordt niet van activiteiten
uitgesloten indien u de bijdrage niet wilt betalen.
Wilt u de bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de ouderraad:
NL89RABO01566.54.520

Oudergesprekken
Er worden toetsen afgenomen zodat de leerkrachten de kinderen goed in
beeld hebben. Deze resultaten zullen met u worden besproken. De
leerkrachten maken een telefonische afspraak of een afspraak in TEAMS
met u. Tijdens dit gesprek maakt u, indien dit nog niet eerder gedaan is,
ook kennis met de leerkracht.
Informatie over de groepen:
In verband met de Coronamaatregelen kunnen we geen informatieavond
voor de groepen organiseren. De leerkrachten mailen u daarom de
informatie over de groepen. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd
mailen of bellen met de leerkracht van uw zoon en/of dochter.

Ouderavond samenwerkingsschool:
We zijn nog aan het brainstormen hoe we deze avond kunnen
vormgeven, zodat we u toch op de hoogte kunnen brengen. Later meer.
Belangrijke data:
1 september

Oud papier

9 september

Fietsles groep 5 en 6

11 september

Voorstelling verkeer groep 3 en 4

15 september

Nieuwsbrief

15 september

Verkiezing leerlingenraad

15 september

Voorlichting veilig omgaan met grote voertuigen in
het verkeer, groep 7 en 8

29 september

Nieuwsbrief

30 september

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Nieuwsbrief

12 oktober t/m

Herfstvakantie

16 oktober

Oud papier
Vanavond wordt het oud papier weer opgehaald.

Naschoolse activiteiten
De kinderen ontvangen hiervoor inschrijfformulieren. Het geld moet
gelijktijdig met het inschrijfformulier ingeleverd worden.
Het is ook mogelijk om via 'kans voor uw kind’
(www.kansvooruwkind.nl) een strippenkaart te bestellen voor de
naschoolse activiteiten.
We willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten,
dus als het niet lukt....kom langs of mail naar t.bult@noordkwartier.nl
28
september &
5 oktober

Groep 1 t/m
4

14.1515.15 uur

Knutselen
(knutselschuur)

29
Groep 5 t/m 14.15Knutselen
september & 8
15.15 uur (knutselschuur)
6 oktober
Na de herfstvakantie start de naschoolse activiteit 'koken’.

€ 2,00
(€1,00 per
les)
€ 2,00
(€1,00 per
les)

Ventilatie (Coronamaatregel)
In ons Kindcentrum proberen we zoveel mogelijk te ventileren door ramen
en deuren open te houden. Hierdoor wordt het frisser in de klas, nu de
buitentemperatuur naar beneden gaat. Hier houden we natuurlijk
rekening mee, maar wilt u met de kleding van de kinderen hier ook
rekening mee houden? U kunt uw kind bv. een vestje meegeven.

Juf Bougien met pensioen
Juf Bougien gaat met pensioen. Deze week is ze voor de laatste keer alle
dagen op de school te vinden. Vanaf volgende week komt ze iedere

vrijdag vrijwillig meehelpen in groep 1 en 2 van de Garven. We nemen
dus, gelukkig, geen echt afscheid van haar.
Juf Bougien heeft ontzettend veel voor het Kindcentrum gedaan en we
willen haar daar heel hartelijk voor bedanken.

Welkom!
De afgelopen weken was de nieuwe conciërge al aan het inwerken.
We heten Johan Groen van harte welkom in het Kindcentrum en wensen
hem heel veel werkplezier bij ons.
Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Even voorstellen

Hallo, ik ben Johan Groen.
Vanaf 1 september werk ik als conciërge in het Kindcentrum.
Vanaf maandag 7 september zal ik, namens het Kindcentrum, de
telefoon aannemen.
Ik hoop op een prettige samenwerking.
Corona
U bent op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen m.b.t. het AZC en
de kinderen die weer naar school mogen. In de bijlage vindt u een

vragenlijst en beslisboom. Als u de stappen doorloopt, ziet u meteen of
uw kind wel of niet naar school kan.
VAKANTIE 2020 2021

Vakanties 2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april t/m 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

Groep 1 & 2
Thema:
We werken de komende weken over boeken.
Leesvriendjes:
Afgelopen donderdag zijn we begonnen met het lezen met de
leesvriendjes. U heeft het kunnen zien op Klasbord. De kinderen van
groep 7 en 8 lezen dan voor aan de leerlingen van groep 1 en 2.
Foto's:
U heeft een brief ontvangen van John Vos over de groepsfoto's die u
online kunt bestellen.
Groep 3 & 4
KiVa:
Aan het begin van het schooljaar is het belangrijk dat de groep zich
vormt tot een fijne groep. Daarom hebben we samen met de kinderen
afspraken gemaakt. De afspraken komen zichtbaar in het lokaal te
hangen.
Ook hebben we gesprekken gevoerd over wat een groep nou een fijne
groep maakt. Speel je samen of alleen? Wanneer ga jij blij naar huis?
Wanneer heb je plezier?
Gym:
Op dinsdag en woensdag gymmen we in de grote gymzaal. Juf Anniek is
er woensdag weer. Het is belangrijk dat de kinderen gymschoenen
dragen in de zaal. Makkelijke kleding is ook fijn op deze dagen!
Onderwijsassistent:
Op maandag en dinsdag is juf Annamieke in de ochtend bij ons in de
groep en op woensdag en vrijdag komt juf Annet. Zij komen ons
ondersteunen waar nodig. We hebben al kennis gemaakt met juf Annet.
Voorstelling verkeer:
Vrijdag 11 september mogen we naar een verkeersvoorstelling kijken.
Groep 3:

De kinderen hebben de letters i,k,m,s,p en aa geleerd. Het is zo leuk om
te zien hoe enthousiast de kinderen zijn! De aankomende week leren de
kinderen de letters: r,e en v.
Ook zijn we druk met de schrijfletters. Dit is af en toe nog best lastig!
Ineens moeten de kinderen tussen twee lijntjes schrijven. We hebben
daarom een oefenboekje naast het schrijfschrift.
Groep 4:
We leren met taal wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook
hebben we het over samenstellingen (voor + deur = voordeur). Met
spelling ligt de nadruk op het stappenplan: eerst goed luisteren, woord
hardop herhalen, woord in stukjes verdelen, opschrijven en nog eens
lezen. Met rekenen zijn we begonnen aan getallen tot 100. De kinderen
leren de getallen te positioneren op de getallenlijn. Daarnaast maken we
veel sommen tot 20, zodat deze goed geautomatiseerd worden.
Groep 5 & 6
KiVa:
We hebben samen regels opgesteld. Het was heel fijn om hier over te
praten; wat is belangrijk in de groep? Wat willen we graag? Er kwamen
mooie gesprekken op gang over hoe we het zien bij ons in de groep: we
vinden een fijne sfeer en leeromgeving erg belangrijk. De regels hangen
in de klas en we zorgen er met z'n allen voor dat we ons hieraan
proberen te houden, zodat we dit met elkaar kunnen bereiken.
Gymnastiek:
Geeft u uw kind op dinsdag en woensdag gymkleding mee?
Toetsen:
In de eerste weken hebben we enkele dictees afgenomen om de
kinderen goed in beeld te krijgen. Voor rekenen was dit een instaptoets.
Onderwijsassistenten:
We hebben twee onderwijsassistenten. Op maandag, dinsdag en
donderdag helpt juf Annamieke in de klas. Woensdag en vrijdag is juf
Annet bij ons. Afgelopen week hebben de kinderen kennis gemaakt met
juf Annet. Welkom!
Groep 5:
Het is natuurlijk even weer wennen in een nieuwe groep maar het gaat
al erg goed. Soms vinden de kinderen het lastig om het werk af te
krijgen.
Woe. 9 september: Fietsles, verzorgd door Verkeerswijzer Groningen.
Fiets meenemen naar school.
Geeft u het rapport weer mee?
Heeft u vragen? Mail ons gerust!
Groep 6:
Woe. 9 september: Fietsles, verzorgd door Verkeerswijzer Groningen.
Fiets meenemen naar school.
Geeft u het rapport weer mee?
Heeft u vragen? Mail ons gerust!
We wensen u een fijne week!

Groep 7 & 8
Kiva:
We hebben met elkaar groepsregels opgesteld die wij belangrijk vinden
bij ons in de klas. De regels hangen in de klas. We hebben veel
spelletjes gedaan waardoor we elkaar (nog) beter leren kennen. Wat
een plezier hebben we daarin met elkaar!
Toetsen:
We hebben in de eerste weken toetsen afgenomen, zodat we een goed
beeld hebben kunnen krijgen van de leerlingen. We zullen, bij
bijzonderheden, u hierover op de hoogte stellen.
Kennismaken:
De ouders van groep 7 worden uitgenodigd voor een bel/beeldgesprek
ter kennismaking enom alles betreffende uw kind helder te hebben over
en weer. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Groep 7 en 8:
Iedereen heeft een agenda gekregen, we zullen daar dit schooljaar veel
belangrijke dingen in opschrijven, zoals toetsen, huiswerk enz. Daarom
is het handig dat de agenda iedere dag mee naar school wordt
genomen. Deze week zal het eerste huiswerk worden meegegeven.
Als u vragen heeft, kunt u ons mailen.
Zou u het rapport mee willen geven naar school? Alvast Bedankt!
Fijne week!

