Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Ziekmelding
Sinds onze nieuwe website
online is, merken we dat veel
ouders opzoek zijn naar de
knop “ziekmelding”. Op dit
moment is deze nu nog te
vinden onder het tabblad
“de school” en dan ziekmelding. Als u de link ziekmelding@obs-viersprong.nl aanklikt opent zich uw mailprogramma en kunt u een melding aanmaken. Binnenkort
hopen we hiervoor een contact formulier op onze website te kunnen plaatsen.
Hiervoor zijn we afhankelijk
van de beheerder van de
website.
Tentjes schoolkamp.
Na onze vorige oproep aan
ouders die belangstelling
hebben voor onze 3 persoons schoolkamp tentjes.
Hebben we nog een paar
tentjes liggen. Nu we deze
niet meer voor school gaan
gebruiken willen we ouders
in de gelegenheid stellen om
tegen een kleine vergoeding
deze tentjes van ons over te
nemen. Aangezien we erg
beperkt zijn in de opslagruimte zouden we ze het
liefst zo spoedig mogelijk
aan belangstellenden willen
verkopen.
Leerling oefensoftware.
Nu we op onze schoolsite
niet meer de snelkoppeling
naar de oefensoftware van
de verschillende leerling
programma's hebben staan,
moet u zelf naar de pro-

gramma’s gaan. U kunt
dan op uw eigenbureau
blad een snelkoppeling
naar de programma’s maken.
Voor het programma
Muiswerk gaat u naar:
http://
online.muiswerken.nl/obsviersprong. De leerlingen
kunnen dan met hun eigen
inlogcode inloggen.
Voor Gynzy kids gaat u
naar https://
gynzykids.com. U komt
dan op het inlog gedeelte
van Gynzy. Ook hier kunnen de leerlingen inloggen
met hun eigen inlog gegevens.
Voor de programma’s
Veilig leren lezen groep
3, Nieuwsbegrip en Blink
Wereld Natuur & techniek kunt u inloggen via
de website https://
thuis.basispoort.nl. U
logt dan in met het mailadres van de ouders en
de inlogcode die u van
basispoort heeft ontvangen. Helaas is er op dit
moment nog geen thuis
versie van het programma “Schatkist” voor
kleuters beschikbaar. Als
deze mogelijkheid beschikbaar komt zullen we
dit melden.
Mocht u uw inlogcode
niet meer in uw bezit
hebben kunt u altijd bij
de leerkracht van uw
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kind terecht.
We wensen u samen
met uw kind veel oefen
plezier. De leerkracht
van uw kind kan u de
vorderingen van de oefensoftware laten zien.
Glutenvrij
Mag uw kind op 4 december geen gluten
meldt dit dan even bij
de leerkracht. We houden hier dan rekening
mee.
Invallers
Bij ziekte van collega’s
zijn er op dit moment
geen invallers meer
beschikbaar. Dat betekent voor ons dat we
vanaf nu klassen gaan
samenvoegen of eventueel kinderen naar
huis moeten sturen. Dit
is iets wat wij niet wenselijk achten. Daarom
een oproep!!!. Wie
van de ouders met een
onderwijsbevoegdheid
wil ons in noodsituaties
helpen. U kunt aangeven

op welke dagen en voor
welke groepen u op onze school beschikbaar
zou willen zijn. Daarvoor is het wel nodig

28-11-2018
Jaargang 15
Schooljaar 20182019 nr 4

In dit nummer
o.a. :
Ziekmelding

1

Tentjes schoolkamp

1

Invallers

1

IB-hoek

1

Nieuws uit de klas

2

Voorstellen

3

Verjaardagen

3

Agenda

3

dat u zich laten inschrijven als invaller bij de gemeente Emmen. U
kunt dan aangeven
voor welke school of
scholen u beschikbaar bent. Voor
meer informatie
hierover kunt u op
school terecht bij
Meester Bert Hidding. Meester Bert
zit zelf in de benoemingscommissie . Samen
willen we er heel graag
voor zorgen dat we geen
kinderen naar huis moeten
sturen.

In alle groepen nemen wij vanaf nu schaduw toetsen van rekenen af. Deze toetsen nemen we af
voordat we met een nieuw blok van rekenen gaan beginnen. We krijgen op deze manier een goed
beeld wie van de kinderen een onderdeel goed beheerst. Na het afnemen van de toetsen maken
we een planning. In deze planning staat als er kinderen zijn die een onderdeel al wel goed beheersen zij met welke les wel mee moeten doen en met welke les zij met Muiswerk op de Chromebook moeten gaan oefenen. Vooraf wordt het rekenwerk in Muiswerk voor deze kinderen
klaar gezet.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong

De tijd gaat snel,
KDV en BSO Sintmaarten is al
de Wiebelboot geweest en inmiddels is
Sinterklaas alweer in
het land.
Sinds kort hebben we een vertel
beer in de groep. Tijdens het kring
moment mag het kind met de beer
op schoot iets vertellen. Zo leren
de kinderen op hun beurt te
wachten. Alle kinderen hadden
thuis al hun schoen gezet en
Sinterklaas of zijn pieten waren
direct al bij alle kinderen langs
geweest. Met de vertelbeer op
schoot konden de kinderen om de
beurten vertellen wat ze voor
moois of lekkers in hun schoen
hadden gekregen. Ben je nou
nieuwsgierig hoe deze beer eruit
ziet, zie het bijgevoegde plaatje.
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Sofie de Jonge
Daniek den Herder
Yara Engels
Ciël Maters
Cemre Aygün
Elise Duinkerken
Lenne Heidinga
Kelsey ten Caat
Matthew Arends
Myla Blaak

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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Sinds kort hebben we enkele
plekken vrij bij de voorschool.
In korte tijd zijn er bij ons veel
kinderen 4 geworden en dat
betekent dat deze kinderen naar
school mogen.

www.belastingdienst.nl/
rekenhulpen/toeslagen/
Groep 1/2 A
Feest!
We zijn druk aan het werk om
allemaal mooie dingen te maken voor
het sinterklaasfeest.
Een mijter met goudverf,
schoentjes vouwen van 16
vierkantjes voor groep 2 en een
laars knippen en versieren met een
plakreeks voor groep 1.
De boot van Sint hoort daar ook bij
en met wasco hebben de kinderen
die heel mooi getekend en versierd.
Pepernoten bakken staat op het
programma, en we hebben er veel
zin in…
En we kijken natuurlijk uit naar de
dag als hij bij ons in de groep komt!

Ken of heb je zelf een kindje dat
bijna 2,5 jaar is maar nog geen
4. En ben je wel nieuwsgierig
naar onze voorschool. Kom
gerust eens vrijblijvend een
kijkje nemen in onze groep (de
voorschool zit in het voormalig
speel/gymlokaal in de
viersprong zelf). Onze
voorschool ochtends zijn elke
maandag, dinsdag en
donderdag.
De voorschool is 10 uur in de
week. Wist je dat je voor de
voorschool van uw kind ook
kinderopvangtoeslag kunt
aanvragen. Wat u uiteindelijk
betaald en aan toeslag kunt
krijgen is geheel afhankelijk van
het inkomen van u
als ouder(s)/
verzorger(s) . Dit
maakt het voor ons
moeilijk om een
prijsopgave te
geven. Daarom
verwijzen we u
graag door naar de
site: https://
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Groep 1/2 B
We gaan steeds een stapje verder
met het Engels. We hebben een
versje in het Engels geleerd;
Pussycat, Pussycat, where have you
been? I’ve been to London, to the
tower and the queen. Pussycat,
Pussycat, what did you there? I
found a little mouse under the
chair. We hebben pepernoten
gebakken, en ondertussen ook de
hoeden gemaakt die we opzetten als
Sinterklaas bij ons op school komt.
We hebben een leuke boot
geknutseld, een Piet, de Sint en
een boom…met de maan; “zie de
maan schijnt door de bomen”. We
doen allerlei spelletjes met letters
en cijfers. We hebben de letter P
van Piet geleerd, en volgende week
leren we de letter M van Piet zijn
Muts.
Groep 1/2 C
In onze groep zijn we druk aan het
werk met het thema ‘Sinterklaas’.
We spelen allerlei rekenspelletjes,
beleven het verhaal van Wouter en
Mieke, zingen
oude bekende
liedjes maar
leren ook nieuwe
liedjes. Ook zijn
we druk aan het
knutselen, zo
hebben we de
letter S en P
versierd, een
stoomboot
gemaakt, en een
pietje gemaakt.
Ook zijn we
druk aan het
Nieuwsbrief
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rijmen zowel op
het digibord als
met werkjes uit de
kast. En natuurlijk
hebben we weer
heerlijke
pepernoten gebakken!
Groep 3
Iedere week hebben wij een talige
middag. De ene week is dit op de
maandag en de andere week op de
dinsdag. Tijdens deze middagen
spelen we taal- en rekenspelletjes
met elkaar. Groep 3a en groep 3b
zijn tijdens deze middagen door
elkaar ingedeeld. We krijgen hulp
van een aantal moeders die de
spellen met de kinderen spelen. Ook
spelen we op een aantal middagen
samen met verschillende materialen
die te maken hebben met
sinterklaas. De kinderen van de
beide groepen 3 spelen en werken
dus ook regelmatig samen.

aan het werk. Hier krijgen de
leerlingen o.a. de tafel van 7 en 8
aangeboden. Het zou fijn zijn als deze
ook thuis geoefend worden, omdat we
merken dat veel kinderen deze tafels
lastig
vinden. Ook
hebben we
voor het
eerst
lootjes
getrokken
voor
Sinterklaas.
Het is de
bedoeling
dat
iedereen
een
surprise om
het cadeau maakt en er een mooi
gedicht bij schrijft. Dit kan maandag
3 december in de klas ingeleverd
worden. Doe er wel een plastic tas
omheen, zodat niemand kan zien wat er
gemaakt is!

met het programma te werken. Veel
succes met het oefenen.

Nieuwe leerlingen
Joris Post is 10 november 4 jaar
geworden en bij ons op school gekomen. Zij zit in groep 1/2 C bij juf
Bianca
We wensen Joris een heel fijne tijd
bij ons op de Viersprong.

Groep 6
De afgelopen 4 weken hebben de
kinderen zwemles gehad. Dit vonden ze
erg leuk om te doen. De laatste les
hebben ze de hele les met kleren aan
gezwommen. Erg knap! Met rekenen
zijn we bezig in blok 4, hierin herhalen
we de min sommen en de grote
keersommen bijvoorbeeld 6x123. Het
zou fijn zijn als u de tafels thuis wil
blijven oefenen. Vorige week hebben
de kinderen lootjes getrokken voor
Sinterklaas. De surprise mag maandag
3 december ingeleverd worden in een
donkere plastic zak. Zodat dit nog een
verrassing blijft. Veel knutsel en dicht
plezier.
Binnenkort beginnen wij met het
rekenlab. Dat is een soort
projectweek waarin we werken aan
een week lang rekenen binnen een
thema. Het onderwerp van het
komende rekenlab is ‘de
koekjesfabriek’.
Groep 4
We zijn alweer in blok 3 van rekenen
aan het werk. Hier krijgen de
leerlingen o.a. de klokken
aangeboden. Het zou fijn zijn als
deze ook thuis geoefend worden,
omdat we merken dat veel kinderen
de klokken lastig vinden. We zijn
bezig met de toetsen van taal en
spelling. We zingen
sinterklaasliedjes en maken
schoentjes.
Groep 5
We zijn alweer in blok 4 van rekenen
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Groep 7
Met rekenen werken we met breuken.
Dit blijft een lastig onderdeel. We
blijven flink oefenen. We merken dat
de zinsontleding bij taal ook lastig is.
Er worden veel dingen door elkaar
gevraagd. Dit is ook verwarrend, maar
als er flink geleerd wordt, moet dit
uiteindelijk lukken. Juf Yvonne zorgt
er met de kinderen voor dat de klas in
de Sinterklaassfeer komt, door samen
met de kinderen leuke dingen te
knutselen.
Groep 8
Ook dit jaar doen we weer mee aan
een 3D-printer project. Dit gaat weer
in samenwerking met het Esdal
College. Dinsdag 27 november was de
start van het project. Alle kinderen
hebben een eigen account voor het
programma Tinkercard. Met dit
account is het ook mogelijk om thuis
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