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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.

Corona en afwezigheid
Graag willen wij u informeren over het volgende. Op dit moment zijn er
soms leerkrachten afwezig omdat zij last hebben van
gezondheidsklachten. Dit betekent dat de leerkracht getest moeten
worden op Corona. Het duurt tussen de 3 en 7 dagen voordat zij getest
worden en de uitslag bij hen bekend is, zolang kan de leerkracht niet
worden ingezet op school en blijft de leerkracht thuis. Zoals u weet, is er
een tekort aan leerkrachten binnen het basisonderwijs. Wij proberen
vervanging te regelen voor de leerkrachten die niet aanwezig kunnen
zijn op school, maar dit lukt ons helaas niet altijd. Dat maakt dat uw
kind soms een andere leerkracht voor de groep zal hebben, maar ook
dat we soms groepen naar huis sturen omdat er simpelweg niemand is
om de groep te kunnen vervangen. We zullen u zo goed als mogelijk
tijdig informeren en aangeven hoe we het onderwijs kunnen voortzetten.
Wij hebben bij de GGD aangegeven dat dit voor ons een groot probleem
vormt. Ook landelijk wordt er gewerkt aan het sneller testen van
leerkrachten. Wij hopen daarom op uw begrip en begrijpen dat dit ook
voor u aanpassen is.
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

Ouderavond samenwerkingsschool:
Er hebben in totaal 31 ouders zich aangemeld voor de ouderavond. Deze
ouders hebben bericht gekregen over tijd en plaats.
Oud papier:

De eerstvolgende ophaaldag is: 6 oktober
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Herfstvakantie
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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
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Na de herfstvakantie start de naschoolse activiteit 'koken’.
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NSA SPORT:
Let op:
Ook voor de sportactiviteiten moeten kinderen zich inschrijven!
De aanmeldformulieren worden aan de kinderen meegegeven.
De sportactiviteiten zijn gratis.

17 september 2020
24 september 2020
1 oktober 2020
8 oktober 2020

Chagrijnenspel (Groep 3,
Chagrijnenspel (Groep 6,
Basketbal (Groep 3, 4 en
Basketbal (Groep 6, 7 en

4 en 5)
7 en 8)
5)
8)

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.

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 over het thema boeken/post. We leren woorden als:
envelop, brievenbus, postbode, brief, ansichtkaart enz. Deze woorden
hangen op de woordmuur in de groep. Tijdens het speelwerkuur tekenen
we met schoolkrijt, leggen we afbeeldingen van een verhaal op de goede
volgorde en proberen we te verwoorden wat er erst, daarna, het laatst
gebeurde. We tellen voorwerpen en koppelen er een getal aan. En we
tekenen n.a.v. een prentenboek.
Onderbouwd@home:
Binnenkort krijgt u mail met de vraag om (opnieuw) een wachtwoord
aan te maken. Via dit ouderportaal kunt u thuis opdrachten doen met
uw kind die aansluiten bij de opdrachten die we op school doen.
Afspraken en regels in de groep:
We hebben een aantal algemene regels in de groep waar we ons aan
proberen te houden: Vriendschap is.... samen delen, een ruzie bijleggen,
elkaar helpen, een compliment geven, de ander troosten. Hier praten we
vaak over.
Daarnaast spreken we ook regels af op ons bord. Hebben we hiervoor 5
groene duimen verdiend dan vieren we een succesje met een beloning
(de afspraken en beloning bedenken we zelf). Zo moeten we er
bijvoorbeeld om denken dat we de potloden en stiften netjes houden,
het wc-kaartje op rood en daarna op groen draaien, goed luisteren in de
kring enz. Een beloning kan zijn: een kleurplaat kiezen, buiten het hek
spelen, baltikkertje enz.
Groep 3 & 4
KiVa:
Nog steeds ligt de focus op een fijne groep. Hoe gaan we met elkaar om
en houden we ons ook aan de regels en afspraken.
Groep 3:
Groep 3 is begonnen in kern 2. Dat houdt in dat we een hoop nieuwe
letters gaan leren de komende twee weken. Dit zijn de letters n, t, ee, b,
oo. Met deze nieuwe letters kunnen we alweer een stuk meer woorden
lezen. We leren ook gelijk hoe we deze letters moeten schrijven. Met
rekenen ligt de focus op de getallenlijn t/m 10 en het goed schrijven van
de cijfers.
Groep 4:
We zitten in de afrondende fase van de eerste blokken. De kinderen
weten het verschil tussen een lidwoord en zelfstandig naamwoord. Ook
hebben ze het alfabet leren schrijven om daar vervolgens namen op
alfabetische volgorde te kunnen zetten. Met rekenen oriënteren we ons
op de getallenlijn t/m 100 en maken we voorzichtig een begin met het
aanleren van tafels. Eigenlijk zijn keersommen hetzelfde als + sommen
die je herhaald moet optellen.

Groep 5 & 6
De tijd vliegt nu alweer voorbij. Zo beleef je de eerste schooldag en zo
ben je alweer 4 weken verder...
Groep 5:
De kinderen raken al steeds meer gewend aan het ritme en het
werktempo van groep 5. Met de opdrachten is het soms nog wel
uitvogelen hoe het allemaal werkt op de iPad, maar het lukt steeds
beter!
Met rekenen zijn wij bezig met klokkijken en het op volgorde zetten van
getallen t/m 1000. Met spelling oefenen wij nu met de –d/-b (maak het
woord langer). Tijdens taal hebben wij geoefend met het langer maken
van zinnen en ook met het benoemen van zinsdelen.
Groep 6:
Wij oefenen met rekenen met het door- en terugtellen tot 10.000.
Verder zijn wij verder gegaan met kolomsgewijs optellen en oefenen we
met klokkijken, zowel digitaal als analoog.
KiVa:
In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten wij ons op de
onderlinge relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht op respect,
maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt
voor een fijnere groep.
Deze week hebben wij de startgesprekken met ouders. Deze gesprekken
duren ongeveer 10 minuten per leerling. Wij proberen om deze tijden
goed aan te houden. In deze gesprekken vertellen wij iets over uw kind,
maar horen vooral graag hoe u uw kind ziet en wat u verwacht.
Wereldoriëntatie:
Met geschiedenis zijn wij in het tijdvak jagers en boeren. Volgende week
maken wij de laatste les van dit blok. Daarna krijgen de leerlingen een
samenvatting mee om te oefenen voor de toets. De toets is op maandag
28 september aanstaande.
Om te leren voor de toets is het handig om iedere dag de samenvatting
goed door te lezen, samen met uw kind.
Groep 7 & 8
Kiva:
De Gouden Weken spelletjes en energizers zijn nog steeds onderdeel
van onze activiteiten omdat het veel plezier geeft in de groep, een
stukje ontspanning en het groepsgevoel bevorderd.
Groep 7 en 8:
Vorige week hebben beide groep de dictees gemaakt van Thema 1,
zowel het woordendictee als het werkwoordendictee. Deze week wordt
de toets van Rekenen over blok 1 afgenomen, dit doen we in Gynzy op
de I-pad en de resultaten zullen we, van daaruit bekijken en analyseren.
We hebben van meten oppervlakte en inhoud herhaald, de staartdeling
is meermalen aan de orde geweest en ook het rekenen met breuken;

Wat is hun plaats op de getallenlijn? Hoe kun je breuken halen uit een
verhaaltjessom? Waar moet je dan op letten? Het samen bespreken,
oefenen en maken van dit soort sommen is heel prettig, de kinderen
leren dan ook van elkaar en je kunt direct aanvullen en voordoen.
Aardrijkskunde:
Voor Aardrijkskunde is de samenvatting van het eerste blok
meegegeven, de toets hiervan is op dinsdag 22 september.
Volgende week gaat de topografie van West-Europa mee naar huis. Hier
zijn we al mee aan het oefenen deze week.
Verkeer:
Vandaag hebben we een les gehad over de ‘dode hoek’ in het verkeer,
vraag uw kind maar eens. Zeer zinvol en leerzaam!
Voortgezet onderwijs:
De ouders van groep 8 ontvangen binnenkort informatie over het hoe en
wat richting het Voortgezet Onderwijs.

