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O b s d e Vi e r s p r o n g

Even voorstellen
Op maandag 30 november
ben ik als locatiedirecteur
van de Viersprong begonnen.
In een eerder verschenen
brief heb ik mij al aan u
voorgesteld.
Omdat ik ook een schooljaar
in Cluster 7 een
locatiedirecteur heb
vervangen ken ik de sfeer en
speerpunten van de
betreffende scholen. Vanuit
het managementoverleg van
cluster 7 (onder leiding van
clusterdirecteur Dennie
Lambers en in samenwerking
met o.a. Bert Hidding) heb ik
ook al een beeld gekregen
van de Viersprong.
Ik vind het fijn om te mogen
bijdragen aan de koers van
de Viersprong, in een
prettige en constructieve
samenwerking, met behoud
van de persoonlijke en
professionele sfeer.
De afgelopen weken hebben
in het teken staan van
kennismaking met de
kinderen en het
schoolteam en de

overdracht met Bert
Hidding. Ik vind het
belangrijk om betrokken
en benaderbaar te zijn;
in deze tijd natuurlijk
met inachtneming van de
coronamaatregelen.
Bert heeft een mooi
afscheid gehad en heeft
hiervan erg genoten. Wij
wensen hem een
welverdiend pensioen toe
en gunnen hem veel
plezier in zijn
vrijgekomen tijd.
Ik heb alle vertrouwen in
een goede samenwerking
op de Viersprong!
Mijn werkdagen zijn van
maandag t/m donderdag.
Met vriendelijke groet,
Joke Leertouwer –
Hoogeveen
Schoolfruit
Van 9 november t/m 16
april krijgen kinderen op
onze school drie porties
groente en fruit per
leerling per week. De
Viersprong doet namelijk
dit schooljaar mee aan
het gesubsidieerde
project EU-Schoolfruit
met het doel om gezonde
tussendoortjes te
stimuleren. In maart
gaan wij dit project in
het team evalueren om te
beoordelen of en hoe we
hiermee verder gaan.
Geen ouders in de
school toegestaan
vanwege
coronamaatregelen
De mondkapjes zijn per 1
december verplicht! Wij
vragen u vriendelijk doch

dringend niet in de
school te komen tenzij er
bij wijze van hoge
uitzondering een reden
voor is. Deze reden is
dan besproken en bij de
directie bekend. Tijdens
het lopen in de school is
het dragen van
mondkapjes verplicht. Zo
beschermen wij elkaar.
Oudercontacten
Door de
coronamaatregelen
kunnen we helaas nog
geen ouders of
gastsprekers in de
school ontvangen. De
vergaderingen met de
ouderraad en de
medezeggenschapsraad
zullen online
plaatsvinden.
In maart zijn de
volgende
oudercontactavonden.
Wanneer de maatregelen
niet versoepeld zijn dan
vinden de
oudercontactavonden
individueel en online
plaats.
Kerstkleurkaorties in
samenwerking met FC
Emmen
FC Emmen gaat in de
maand december
Kerstkleurkaorties
bezorgen in de dorpen en
wijken waar de meeste
FC Emmen-supporters
wonen. De
Kerstkleurkaorties
worden bij zoveel
mogelijk ouderen in deze
dorpen en wijken
bezorgd.
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In het kader van
Naoberschap en met
mekaor en veur mekaor
doen onze leerlingen van
de groepen 4 t/m 8 mee
aan deze mooie actie. De
kinderen kleuren de
kaarten in.
SIBI, de mascotte van
FC Emmen, bracht de
Kerstkleurkaorties naar
onze school en haalde ze
weer op.

Nieuws uit de IB–hoek
Na de CITO’s van september hebben alle leerkrachten nieuwe groepsplannen gemaakt. Er zijn weer nieuwe extra instructie groepjes gemaakt. Allerlei plannen
opgezet om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. En iedereen is hard aan
de slag gegaan. Nu hebben we het bericht gekregen dat de kinderen weer thuis
moeten werken. Dit komt voor ons allemaal even hard binnen. Maar het is niet
anders. Het moet gewoon. We gaan er met elkaar tegenaan. Daar hebben we elkaar voor nodig. Samen lezen kan ook heel fijn zijn. Elke dag samen een stukje
verder lezen in een spannend boek. En het is zo belangrijk bij alle vakken. Iedereen heel veel succes.

Nieuws uit de groepen
KDV en BSO de Wiebelboot

Voorschool de Viersprong
Onze voorschool is onderdeel van kinderopvang en Bso de Wiebelboot.
De laatste nieuws brief is even geleden, daarom even een paar wist je datjes? Over onze voorschool.
Voorschool de Viersprong is onderdeel
van Kinderopvang en Bso De Wiebelboot.
Wij mogen maximaal 16 kinderen op de
groep en we werken met vaste gezichten op de groep Nienke en Doremieke.
We werken met het voorschoolse programma Uk en Puk.

En sinds kort bieden wij 16 uur voor-

school aan in de week en dat op de dagen: Maandag, Dinsdag, donderdag en
vrijdag.
We beginnen 's morgens om 8:15 tot
12:15uur.
Nog een paar keer naar school en het
is alweer kerstvakantie, het jaar 2020
is al bijna voorbij.Wat hebben wij ondanks de aanpassingen vanwege het
corona virus. Toch een ontzettend leuk
jaar gehad met de kinderen op de
groep. Om het jaar feestelijk af te
sluiten hebben we donderdag 's morgens met de kinderen een kerst
brunch. Voorschool de Viersprong
wenst iedereen fijne feestdagen.

Verjaardagen
Voor alle leerlingen die in de periode augustus t/m december jarig zijn geweest
allemaal nog van harte gefeliciteerd en
hopelijk hebben jullie ondanks alle Corona
maatregelen er toch nog een leuke dag van
kunnen maken..
19-12
23-12
02-01
02-01
02-01
02-01
09-01
12-01
13-01
14-01
15-01
20-01
21-01
21-01
22-01
24-01
26-01

Wes Loves
gr. 4
Baran Kumcu
gr. 5A
Nathan Mulder
gr.1/2B
Thom Wilbers
gr. 4
Jermy Nijenbanning gr. 7
Yi-lan Exel
gr. 8
Rick Jonker
gr. 1/2B
Jill Peters
gr. 1/2B
Lynn Grevink
gr. 4
Gulia Carta
gr. 1/2 A
Timo Zantinge
gr.1/2A
Milou Legebeke
gr./ 5A
Noud Heijnen
gr. 3
Ilse de Vries
gr. 4
Noud Schoonbeek gr. 3
Ivo Berghuis
gr. 7
Hessel van Alphen gr. 8

Al vast gefeliciteerd . Maak er
een mooie dag
van.
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Groep 1/2 A

Bij ons in de groep zijn na de
zomervakantie, en in de afgelopen
maanden, Björn, Else, Elisa, Jaxx,
Sarah, Thijmen, gestart. Welkom
allemaal.
Wat hebben we alweer veel geleerd
van en met elkaar!
We kunnen al heel veel zelf, of
helpen elkaar bij binnenkomst, en
wat gaat dat al goed.
Ook hebben we veel geleerd en
geoefend met de letters, de Z, S, B,
R, K, L en P en binnenkort de M
erbij. We doen allerlei oefen
spelletjes zodat we de letters
kunnen
horen en
herkennen
in een
woord.
Ook de
getallen
zijn we
aan het
oefenen
of aan het
herhalen,
ieder op
zijn eigen
niveau.
Met
spelletjes
waarbij
we veel
bewegen
en/of
samenwerken. Zoals bijvoorbeeld
samen tellen en een pittenzak
overgooien.
Voor Kerst zijn we al druk aan het
knutselen om onze klas mooi en
gezellig te maken. En natuurlijk
horen daar liedjes. Zo gaan we er
een fijn Kerstfeest van maken op
school.
Voor iedereen fijne feestdagen en
een gezond 2021!
Juf Marianca en Juf Tilly

Groep 1/2 B

De afgelopen tijd zijn wij erg druk
geweest! Wij hebben prachtige
werkjes en tekeningen voor
sinterklaas gemaakt en ook voor
kerst hebben wij mooie dingen
gemaakt. Voor onze kerstkrans
mochten we zelf gekleurd papier
scheuren en propjes maken, dat was
erg leuk!

Groep 3

In de afgelopen weken hebben de
kinderen veel nieuwe letters
geleerd: eu, ie, l, ou en de uu.
Tijdens rekenen hebben de
leerlingen voor het eerst gewerkt
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met een rekenrekje. Wat was dat
een feest in de klas. Opeens werden
alle sommen wel heel gemakkelijk.
Leuke spelletjes voorafgaand aan
de rekenles met het rekenrek
werden opeens dagelijkse kost.
Naast het rekenrek zijn ze bezig
met de getallenlijn tot en met 50.
Elke dag tellen we samen in stappen
van 1 en 2 en sprongen van 5.
De klas is mooi versierd met de
kerstboom en de kinderen mogen
elke ochtend beginnen met zaklamp
lezen. Oefeningen in de middag
hebben het thema kerst. Zo hebben
ze al kaarten vol geschreven met
kerstwoorden, gesplitst
met kerstballen en
verschillende kerstteksten
gelezen.
Wij wensen iedereen een
fijne kerst en een gelukkig
nieuwjaar.

Groep 4

De afgelopen maanden
hebben de leerlingen heel
veel geleerd. Alle
hoofdletters kunnen ze nu
schrijven. Met rekenen
zijn we bezig met de
tafels en hoe dit werkt. De
kinderen weten nu
bijvoorbeeld dat 3 x4 en
4 x3 niet hetzelfde is. Het
heeft wel dezelfde
uitkomst, maar bij 3 keer
4 hebben bijvoorbeeld 3 kinderen 4
kerstkoekjes. En bij 4 x3 hebben 4
kinderen 3 kerstkoekjes. Met
spelling zijn we nu bezig met
woorden die eindigen op een ‘d’.
Iedereen heeft de tafel van 1
gehaald en we zijn nu bezig met de
tafel van 2. Elke dag leren de
kinderen de betekenis van nieuwe
Nederlandse en Engelse woorden.
Elke dag zingen we Nederlandse en
Engelse liedjes. En we dansen er
ook bij. Alle kinderen hebben
kerstkaartjes gekleurd van FC
Emmen en we maken ook een
placemat, lichtje en andere
kerstknutsels.
Bij deze wens ik iedereen: “Prettige
kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!”

Groep 5A

In groep 5A worden op vrijdag
prachtige kerstknutsels gemaakt
met juf Marianca. Ook werden er
regelmatig dingen geknutseld die
bij de geschiedenisles pasten. Denk
aan schilden en zwaarden en de
ijstijd. Ook werden er filmpjes
gemaakt over de Romeinen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7

Tussendoor oefenen we spelling op
spellingoefenen.nl. Dit kunnen de
kinderen ook thuis doen, ze weten
zelf met welke woordpakketten we
bezig zijn. Verder wensen we
iedereen een gezonde en hele fijne
kerst en een goede jaarwisseling!

Groep 5B

Afgelopen periode vielen wij van het
ene feestje in het andere.
Verjaardagen, het afscheid van
meester Bert en het
Sinterklaasfeest. Volgende
week hebben we het
laatste feestje van dit
jaar: Kerst! Alle
activiteiten waren en zijn
coronaproof, maar wat
hebben we genoten met z’n
allen! Naast alle feestjes
zijn we natuurlijk ook aan
het leren. Met taal hebben
we het bijvoorbeeld over
voorzetsels van tijd en
plaats. Spelling staat deze
week in het teken van
woorden met –ng en –nk en
tijdens de rekenlessen werken we
onder andere aan plussommen t/m
1000. Ook zijn de eerste toetsen al
weer geweest. Nog één week aan het
werk en dan eerst genieten van de
kerstvakantie!
Prettige feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar allemaal!

Groep 6

De afgelopen week zijn we voor taal
bezig geweest met zelfstandige
naamwoorden en het zetten van de
persoonsvorm in de verleden tijd of
omzetten naar de tegenwoordige
tijd.

We zijn druk bezig met het maken
van kerstkaartjes voor eenzame
ouderen. Het is een opdracht van
juf Danique haar opleiding. De
kaartjes worden prachtig. Alle
kinderen hebben een dennenappel
versierd. Dit gaf een hoop chaos, en
een klas vol glitters en verf, maar
wat ziet het er gezellig uit.
Rekenen vinden sommige leerlingen
lastig. Vooral breuken en procenten.
De schaduwtoets van blok 5 is
meegegaan, zodat de kinderen thuis
ook dit soort sommen kunnen
oefenen.
Werkwoordspelling blijft voor veel
kinderen ook lastig. Dit kunnen ze
thuis heel goed oefenen op
Muiswerk.
Verder wensen wij jullie
allemaal een hele fijne
kerstvakantie en een heel
gezond 2021 toe.
De eerste maanden in groep
8 zitten erop, we zijn op
veel gebieden hard aan het
werk geweest. Naast onze
dagelijkse lessen hebben we
al een flink aantal lessen in
wetenschap en techniek
gehad. Vorige week zijn we
gestart met lessen in het 3d
printen. We hebben samen
Sinterklaas gevierd en nu is het
bijna Kerstmis. In januari gaan we
de Cito's van groep acht maken en
in februari volgen de
adviesgesprekken voor het
voortgezet onderwijs. Maar eerst
wensen we iedereen een fijne
kerstvakantie met op welke manier
dan ook mooie feestdagen.
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bod.

Hierbij komen allerlei
verschillende opdrachten aan

In groep 7 is Lotte Wassink na de
herfstvakantie bij ons op school gekomen. We wensen ze allemaal een heel
fijne en leerzame tijd bij ons op de
Viersprong.

we hier
misschien een
volgende keer
op terug kunnen
komen.
Actueel nieuws
zullen we zoveel
mogelijk via
Klasbord of via
de mail melden.
Wij wensen u
weer veel
leesplezier.
De volgende
nieuwsbrief zal op 26 januari 2021
verschijnen.

Nieuwsbrief

De afgelopen week waren er veel
zieken. Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en hopen iedereen in
goede gezondheid terug te zien in
2021!

Deze week gaan de kinderen even
anders rekenen. Ze gaan een aantal
dagen bezig met het thema
Meten.

Na de zomervakantie zijn Björn, Else,
Elisa, Jaxx, Sarah, Thijmen 4 jaar
geworden en gestart in groep 1/2 a.
In groep 1/2 b zijn Ruben, Zoë, Tamino, Norah en Isa 4 jaar geworden
en gestart.

Groep 8

Uit verschillende reacties merken
we dat u de nieuwsbrief hebt
gemist. Door allerlei
omstandigheden is de nieuwsbrief
in dit schooljaar nog niet
verschenen. Vanaf nu kunt u de
nieuwsbrief elke laatste woensdag
van de maand verwachten. Middels
deze nieuwsbrief willen we u op de
hoogte houden van alles wat er in
een schooljaar voorbij komt. De
nieuwsbrief ontvangt u op het mail
adres welke u aan ons hebt door
gegeven. Mocht uw mailadres in de
loop van de tijd veranderen zou u
dat aan ons door willen geven. De
nieuwsbrief wordt ook altijd op de
website van de school geplaatst.
Mocht u nog iets missen zou u ook
dat aan ons door willen geven zodat

Naast het werken hebben we ook
leuke dingen geknutseld met het
thema Kerst.

Nieuwe leerlingen

18-12

Begin kerstvakantie 12.00 uur

06-01

Ouderraad vergadering

19-01

Oud papier

09-02

OR vergadering

16-02

Oud papier

20 –02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie
10-03

OR vergadering

16-03

Oud papier
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