Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Fijne ouders en kinderen
Ik wil
jullie ontzettend
bedanken
voor al die
mooie
tekeningen en
kaartjes
met lieve
woorden.
Ze helpen
mij
enorm. Het is een eer dat ik
dit mooie werk heb mogen
doen. Gelukkig komt er iets
nieuws op mijn pad. In maart
word ik oma en ga dan 1 dag
per week oppassen.
Nogmaals bedankt
Borduren school pet.
Ieder kind op onze school
krijgt aan het begin van z’n
schoolperiode een school
pet.
Een tijdje was het niet mogelijk de naam op de pet te
laten borduren.
Dat is nu wel
weer mogelijk.
Het kost €4,-Om dit te laten
doen kun je de
pet met het geld
en de naam op een briefje op
school in leveren.
Schoolfruit.
Ook dit jaar doen we mee
met het schoolfruit programma.
Dat wil zeggen vanaf 12 november.
hoogst waarschijnlijk krijgen de kinderen op woens-

dag, donderdag en vrijdag schoolfruit.
Op dit moment weten we
nog niet welk fruit dat
gaat worden.
Daarom is het verstandig
zelf ook iets mee te geven voor in de ochtend
pauze.
Nationaal schoolontbijt.
Op vrijdag 9 november
doen we mee met het
nationale schoolontbijt.
We ontbijten die morgen
met de kinderen op
school.
Daarvoor moeten de kinderen een beker, bord en
bestek meenemen.
Graag voorzien van naam
en groep.
Het ontbijt bestaat uit:
volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen,
glutenvrije crackers,
halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/
groentespread, halfvolle
melk, halfvolle yoghurt,
cruesli, thee, tuinkers,
komkommers en appels.
Verder zullen we zelf nog
voor wat vleesbeleg zorgen. Voor ieder wat wils!
Is er iets bij dat uw kind
niet mag hebben of heeft
uw kind een speciaal dieet , neem dan even contact op met de leerkracht.
Sint Maarten.
Vrijdag 9 november gaan
de kinderen uit de groepen 1 / 2 hun lampion ook
even laten zien aan de
bewoners van onze buren
in De Hilde.
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Daarna gaan de kinderen ook nog even
zingen in groep 8.
Dit laatste doen de
kinderen van groep 3 en
4 ook.
Schatkist groep 1/2
Voor de ouders die met
hun thuis account via
basispoort proberen in
te loggen in het programma Schatkist zullen merken dat dit programma niet beschikbaar is. Wel zien ze
daar het programma
Blink staan. Op dit moment is er nog geen
thuis software beschikbaar voor het programma Schatkist. Op het
moment dat er wel
software beschikbaar

is, zullen we dit via de
nieuwsbrief melden.
Leerlingen kunnen wel
met hun account thuis
op Muiswerk inloggen.
Dit kan via de url
www.online.muiswerken.
nl/obs-viersprong.
Leerlingen moeten dan
inloggen met hun eigen
code. Binnenkort komt
daar ook Gynzy Kids
nog bij. Dat kan via de
url gynzykids.com.
Leerlingen kunnen met
hun eigen inlogcode
inloggen.
Schoolkamp groep 8
Nu we het schoolkamp
voor groep 8 anders
organiseren, willen we
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overgebleven materiaal
verkopen. Er zijn nog een
aantal 3 persoonstentjes
over. Die willen we verkopen voor €25, per stuk.
Verder zijn er ook nog 2
gasstelletjes met gaspotjes over. De rest van het
materiaal zetten we op
school in. Denk aan bestek, spelmateriaal etc.
Mocht u belangstelling
hebben voor een tentje
wilt u dit dan voor 16 november doorgeven aan
school. Mocht er veel belangstelling zijn dan gaan
we de tentjes en gasstelletjes verloten. U krijgt
bericht als u uitgeloot
bent.

Voor groep 8 zijn nu ook alle nieuwe CITO derde generatie toetsen binnen gekomen. Deze toetsen sluiten aan op
meest recente ontwikkelingen. Bv. met rekenen is het verschil dat deze toetsen meer kale bewerkingen hebben.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong

Voorschool de
KDV en BSO Viersprong
de Wiebelboot Deze nieuwsbrief willen
wij jullie voorstellen aan
Puk, Puk is een pop, deze
pop is het speelkameraadje van de
kinderen. De kinderen leren
spelenderwijs samen met Puk.
Hier naast staat een plaatje van Puk.
Vorige week hebben we dan ook een
start gemaakt met het thema hatsjoe!,
Puk is ziek en zal dit thema veel tijd
door brengen in zijn bed. Af en toe
komt Puk wel even uit bed om te
helpen bij de activiteiten. Zo gaan we
oefenen met het schoonmaken van
onze neus, pleisters plakken en gaan
we er samen voor zorgen dat Puk zich
snel weer beter voelt. Puk heeft net als
alle kinderen ook een stoel met zijn
naam erop. En het zou fijn zijn als
Puk aan het eind van het thema weer
beter is en weer in de kring kan zitten
bij alle andere kinderen.
Heeft u een kind dat al bijna 2,5 jaar
is of al 2,5 is, maar nog geen 4 jaar.
En lijkt de voorschool je wel wat voor
uw kind. Kom gerust langs voor meer
informatie.
De voorschool is elke :
maandag 8:30 - 11:45
Dinsdag 8:30 - 12:00
Donderdag 8:30- 11:45
Voor aanvang en na de voorschool

Verjaardagen
10-11
14-11
16-11
19-11
19-11
20-11
20-11
22-11
22-11
23-11
28-11

Amber Lippold
Charity Snippe
Alicia Wesseling
Justin Lambers
Lisanne Zwiggelaar
Djo-ann Verhoeven
Maron Oosting
Saar Meems
Stijn Maat
Merijn Schulte
Dani Lippolt

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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gr. 7
gr. 5
gr. 3
gr. 1/2C
gr. 5
gr, 3
gr. 7
gr. 1/2
gr. 8
gr.1/2B
gr. 1/2C

tijden zijn wij ook altijd nog enige
tijd aanwezig.
Maar wil u liever op afspraak

komen bel of mail dan gerust naar:
Tel: 0591 316 729
Mail: info@wiebelboot.nl
De voorschool is onderdeel van
kinderopvang en BSO De
Wiebelboot.
Groep 1/2 A
De tijd vliegt en we zijn hard aan
het werk om onze lampion voor SintMaarten te maken. We hopen
natuurlijk op droog weer als we met
onze mooie lampionnen gaan lopen.
De herfst
heeft prachtige
herfstkleuren
in onze groep
gebracht met
mooi geverfde
bladeren, en we
zijn met kunst
bezig geweest
voor de
tentoonstelling/
inloop op
maandagmiddag
19 november om 14.15 uur. Hoe
maken we kleuren? Welke verf
mengen we?
Ook komen er weer nieuwe letters
en klankspelletjes voorbij zoals de
letter A. In welk woord hoor je
deze letter, en hoor je die dan in
het begin, midden of het eind van
het woord? Ook de letter P komt
voorbij en heeft natuurlijk te maken
met het volgende feest wat er
aankomt…
Al met al een gezellige tijd.
Groep 1/2 B
We zijn heel druk met het maken
van onze lampionnen. Ze worden heel
mooi. Op vrijdag 9 november
beginnen we met het schoolontbijt,
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en aan het eind van de morgen lopen
wij met onze lampion naar “de
Hilde”. Van daaruit gaan we dan ook
nog even langs bij groep 8.
Natuurlijk zingen wij daarbij de
Sint Maarten liedjes. We beginnen
elke dag met de vraag welke dag is
het vandaag? Daar hoort een liedje
bij die we vervolgens ook in het
Engels zingen. We benoemen de
dag, de datum, en ook de kleur die
bij die dag hoort. Ook tellen we tot
en met het getal van de datum. Dat
doen we in beide talen! Ik ben ook
begonnen om de vraag in het Engels
te stellen….weer en stapje verder
bij het aanleren van de Engelse taal.
Groep 1/2 C
In groep 1/2C zijn we druk bezig
geweest met het maken van de
lampionnen.
Ook zijn we aan oefenen met Sint
Maarten liedjes zingen. Verder

heeft juf een verhaal voorgelezen
over hoe Sint Maarten nu eigenlijk
ontstaan is. Op vrijdag 9 november
gaan we ’s morgens eerst met
elkaar ontbijten op school in het
kader van het Nationaal
schoolontbijt. Daarna gaan we aan
het einde van de morgen Sint
Maarten lopen bij de Hilde, en
aansluitend gaan we nog even langs
bij groep 8.
Wat een gezelligheid allemaal!
Verder zijn we in de klas bezig
geweest met begin-, midden- en
eindklanken van woorden. Leggen we
woorden na met letterblokjes,
stempelen we onze naam en zijn we
bezig met letterherkenning.
Groep 3
Zoals jullie wellicht weten is groep
3 dit jaar gesplist in 3A en 3B. De
kinderen uit deze groepen zien
elkaar echter nog wel regelmatig,
want wij hebben de groep samen
tijdens de lunch, we gymmen samen
en tijdens de talige middag zitten
de kinderen door elkaar in groepjes
van 5 en 6 kinderen.
Wij hebben kern start, 1 en 2 al
volledig afgerond. We zijn zelfs al
gestart met kern 3 en we hebben al
meer dan 15 letters geleerd! Kern 3
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heeft als thema ‘ziek
en gezond’. Met
rekenen hebben wij al
gesplitst met 4, 5 en 6 en we
kunnen al + en -sommen uitrekenen.
Groep 4
We hebben blok 2 van rekenen
afgesloten met een toets. De
kinderen vonden het lastig de klok
bijvoorbeeld een half uur later te
zetten of 2 uur vroeger. Met
spelling hebben we eerst een
woordpakket gehad met woorden
eindigend op –ng, zoals; eng en
bang. Hierna woorden eindigend op
–nk, zoals; bank en vonk. Deze week
hebben een woordpakket met
woorden die beginnen met de f of
v, zoals; fel en vel. Met taal leren
de kinderen de betekenis van
woorden die te maken hebben met
een inbreker en agent. Zoals
bijvoorbeeld: uniform en de
gevangene. Er is hard gewerkt aan
de lampion. We hebben deze week
lessen gedaan van “Meer muziek in
de klas”. We zijn begonnen met de
Energizer van Ilse de Lange,
daarna hebben we geluisterd naar
akoestische en elektrische
instrumenten en deze bekeken. We
hebben samen in het Engels tot
honderd geteld!
Groep 5
Maandag zijn we weer met groep 5
naar de
bibliotheek
geweest en toen
we terug waren op
school kregen de
leerlingen een
hele leuke les van
juf Michelle. Ze
kregen een les
over moleculen en
stoffen in vaste, vloeibare of gas
vorm. Daarna gingen ze omstebeurt
een prachtig schilderij maken met
wasco. Er werd niet getekend met
wasco, maar het werd met een fohn
warm gemaakt en op een doek
gedruppeld. Dus nu hebben we een
prachtig kunstwerk in de klas,
gemaakt door groep 5!!
Groep 6
In groep 6 zijn wij druk aan het
oefenen met de klokken. We
moeten de tijd er tussen
benoemen, dit is soms nog lastig.
Ook zijn wij woorden aan het
oefenen waarbij je de ‘s’ hoort
maar de ‘c’ schrijft en waar je ‘k’
hoort en de ‘c’ schrijft. De dinsdag
is bij ons een sportieve dag. Eerst
op de fiets naar judo les en ’s
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middags naar het zwembad. De
kinderen vinden dit erg leuk.
Groep 7
De herfstvakantie zit erop, dus we
kunnen weer flink aan het werk. Dit
moet ook, want door de natte
gymlessen en allerlei andere
buitenschoolse activiteiten hebben we
wel het een en ander niet kunnen
maken in de klas. Met rekenen tekenen
we op schaal. Dit gaat al heel goed. Bij
spelling blijft de werkwoordspelling
lastig. Dit blijven we goed oefenen. In
het nieuwe blok van rekenen komen de
breuken
aan bod.
Ook dit
moeten we
goed
oefenen.
Groep 8
Dinsdag 6
november
hebben we
een bezoek
gebracht
aan de waterzuivering in Emmen. We
hebben hier voorlichting en een
rondleiding gehad. Binnenkort komen
er twee vrijwilligers een ochtend op
school om nog meer informatie te
geven en experimenten te doen.

en meertalige kinderen. Na de zomervakantie ben ik gestart als invalleerkracht bij de gemeente Emmen
waar ik op verschillende scholen en
in verschillende groepen word ingezet.
Mijn vrije tijd breng ik graag door
met vrienden en vriendinnen. Mijn
grootste hobby is paardrijden.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt
u even een praatje maken? De deur
van de klas staat altijd open! Tot
ziens.

Nieuwe leerlingen
Vayen Peters is 22 oktober 4 jaar
geworden. Zij zit in groep 1/2 B bij
juf Karin.
We wensen Vayen een heel fijne
tijd bij ons op de Viersprong.

Voorstellen
Even voorstellen…
Ik ben Marianne Scholte,
dit schooljaar
geef ik op
vrijdagmorgen
les aan de ontzettend leuke
groep 4 en in
de middag doe
ik Levelwerk
met een aantal
fantastische
kinderen uit
groep 5 en 6.
We hebben de
afgelopen weken een goede
start gemaakt
en we gaan er samen een fijn jaar van
maken!
De afgelopen zomer ben ik teruggekeerd naar Nederland na een verblijf
van drie jaar in Singapore. Daar heb
ik met veel plezier gewerkt op een
Nederlandse basisschool als leerkracht van groep 1 en 2 en als leerkracht Nederlands voor anderstalige
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07-11
Handbaltoernooi gr. 7/8
07-11
Jaarlijkse oudervergadering
09-11
Nationaal schoolontbijt
09-11
St. Maarten op school
12-11
OR vergadering
14-11
Handbaltoernooi gr.7/8
20-11
Oud papier
26 en 27-11 Contact avond
28-11
Nieuwsbrief 15.4
28-11
Rapport mee
04-12
Sinterklaas viering
06-12
OR vergadering
18-12
Oud Papier
19-12
Nieuwsbrief 15.5
19-12
Kerstmaaltijd 18.00–19.30 uur
21-12
Begin vakantie groep 5 t/m 8
14.30 uur
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