Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Binnenkomst
groep 1/2
A en C.
De entree
bij de
groep 1 /
2A
( groep juf
Tilly ) en
groep 1 / 2 B ( groep juf
Bianca) is vrij smal. Bij
het brengen van de kinderen wordt er soms nog
overleg gepleegd door
sommige ouders van kinderen in groep 1/2 A. Ook
staan er soms wandelwagens.
U begrijpt dat dat voor
de kinderen van de groep
van juf Bianca heel lastig
kan zijn.
Je komt als 4 of 5 jarige
de school binnen en moet
slalommen langs benen
van volwassenen en langs
wandelwagens. Dat kan
heel bedreigen werken.
Daarom vragen we u niet
voor de deur van het lokaal van juf Tilly te overleggen.
Wij vragen U even door
te lopen richting groep
1/2 B, daar is meer ruimte. Ook de wandelwagens
iets door schuiven.
Namens de kinderen van
de groep van juf Bianca
bedankt.

PBS
In het kader van Positive Behavior Support
(PBS) waar onze school
mee werkt is één van
de kernwaarden
“Respect”.
Toen we ongeveer een
jaar hiermee gewerkt
hadden, hebben we
samen met de kinderen
het begrip “Respect”
gedefinieerd.
Het begrip “Respect”
betekent voor kinderen en leerkrachten
van De Viersprong het
volgende:
We luisteren naar elkaar.
Iedereen mag z’n mening geven.
We zeggen de waarheid.
We helpen elkaar. Komen voor elkaar op.
We accepteren iedereen zoals zij/hij is.
We spreken aardig
over elkaar.
We troosten en helpen
elkaar als dat nodig
is.
We geven elkaar complimenten.
We laten iedereen
meedoen als we spelen.
We sluiten dus niemand buiten.
We spreken elkaar bij
de naam aan.

Nieuws uit de IB–hoek

We vinden het netjes
om oudere mensen
met “u ‘ aan te
spreken.
PBS
Zoals u wellicht weet
passen we op school
de principes van Positive Behavior Support toe.
Omgaan met kinderen op een positieve en respectvolle
manier.
Daar horen bepaalde
gedragingen bij.
Onder anderen het
negeren van ongewenst gedrag ( negatieve aandacht is ook
aandacht).
Bij PBS horen ook
tips voor thuis.
De volgende tip voor
thuis gebruik hoort
bij negeren van gedrag:
Gepast negeren (bij
dingen die niet zo
belangrijk zijn)
Ongewenst gedrag
dat niet zo belangrijk is maar wel vervelend kun je simpelweg negeren: besteed er bewust geen
aandacht aan. Dit
helpt bijvoorbeeld
goed bij zeuren of
met een raar stemmetje praten: gedrag
dat bedoeld is om je
aandacht te trekken.
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Gepast negeren betekent je kind niet aankijken en er ook niet
tegen praten. Draai je
zo nodig om en loop
even weg of ga iets
doen.
Prijs je kind zodra hij
met het vervelende gedrag ophoudt en zich
weer goed gedraagt:
“Fijn dat je weer met
een gewone stem praat,
die vind ik veel leuker”.

Tijdens het lesgeven in groep 7 maakte een van de kinderen een opmerking over het half 9- 9
uurtje. Ik zei wat gaat het goed met jou, met rekenen. Wat ga je vooruit. Zij zei: “Dat komt
omdat ik altijd extra oefen juf met het reken en spelling groepje” Toen dacht ik: “Wat ben ik
blij, trots dat deze zorg in alle klassen zo goed gaat”. Dat het voor ons als leerkrachten er
gewoon bij hoort, net als Levelwerk. Wat hebben veel kinderen baat bij herhalen. En met het
beter beheersen van de lesstof groeit ook meteen het zelfvertrouwen. Dat je trots op jezelf
mag zijn.
Iedereen hele fijne Kerstdagen en op naar een gezond, gelukkig Nieuwjaar

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong

Een drukke periode en de
tijd vliegt voorbij.
KDV en BSO
Ook bij de voorschool laten
de Wiebelboot
we kerst niet zomaar aan
ons voorbij gaan.
Net als vorig jaar hebben we
de laatste
donderdag voor
de kerstvakantie
een kerstetentje.
Dit jaar schakelen
we de hulp van
de voorschool
ouders in. Alle
ouders mogen
iets lekkers
maken/
meenemen voor
deze morgen als
ze dat leuk
vinden. We gaan
deze morgen
samen met de kinderen de tafel dekken
en lezen we een kerstverhaal. En tijdens
het luisteren van kerstmuziek kunnen we
dan genieten van al het lekkers.
Wist je dat we het bij de voorschool
belangrijk vinden om ouders actief te
betrekken bij onze activiteiten. Zo
kunnen ouders zich opgeven om te
helpen bij activiteiten hierbij valt te
denken aan activiteiten als Sinterklaas,
kerst of uitstapjes naar voorstellingen
bijvoorbeeld. We nodigen 2 ouders per
activiteit uit om zoveel mogelijk de rust
en regelmaat te behouden in de groep.
Dit is het laatste nieuwsbriefstukje van dit
jaar! Wij wensen iedereen fijne feestdagen
toe!

Verjaardagen
23-12
27-12
02-01
02-01
02-01
02-01
13-01

Baran Kumcu
Myla Blaak
Thom Wilbers
Jeremy Nijenbanning
Yi-Lan Exel
Jasmijn Wijma
Lynn Grevink

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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gr. 7
gr. 1/2A

Groep 1/2 A
Kerst
In de klas zijn we druk bezig om het
gezellig te maken voor kerst. Samen
de boom versieren en lichtjes
ophangen. Ook kniepertjes bakken
en kerstbomen knutselen was erg
gezellig, de klas is helemaal in
kerstsfeer. Bij kerst hoort de
letter K met een versje erbij, en we
bedenken samen woorden om in de
kerstballen te schrijven die we in de
kartonnen kerstboom hangen.

ontmoeting tussen jong en oud. In
groepjes gingen de kinderen naar
de huiskamers om zelfgemaakte
kerstkaarten te brengen Samen
zongen ze met de bewoners
bekende kerstliedjes zoals o,

Een gezellige tijd van lichtjes en
zingen. Meerdere liedjes zijn we aan
het oefenen voor de kerstavond op
school…
Voor iedereen alvast fijne
feestdagen met veel gezelligheid.
Groep 1/2 B
Wat een gezellige maand is de
decembermaand. We gaan van het
ene feestje naar het andere. We
hebben “knieperties” gebakken, en
ook geknutseld. In de klas zijn we
ook dagelijks aan het oefenen voor
de liedjes die we na het kerstdiner
gaan zingen. We zijn nog druk met
het knutselen van de kerstlampion.
Tussendoor hebben we ook nog
bezoek gehad van de brandweer.
Erg leerzaam en straks in januari
mag Smokey, de brandweerhond, bij
ieder kind een keer komen
logeren……wij wensen iederenn een
fijn kerstfeest en heel veel goeds in
het volgende jaar.
Groep 1/2 C
De kinderen van groep 1/ 2 C zijn
druk met het thema Kerst.
Zo hebben we samen de kerstboom
versierd en knieperties gebakken.
We zijn druk aan het oefenen met
het zingen van verschillende
kerstliedjes, die we na het
kerstdiner ten gehore zullen
brengen. En natuurlijk maken we
onze klas weer gezellig met allerlei
kerstwerkjes. Ook hebben we de
letter K van kerst geleerd, die we
ook op moesten zoeken
in een versje. Al met
een gezellige tijd.
Groep 1/ 2 C wenst u
alvast fijne
Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!

dennenboom. Samen hebben we
genoten . Het was een ervaring die
de kinderen waarschijnlijk niet snel
zullen vergeten Wij wensen
iedereen fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar
Groep 4
Deze weken hebben we hard
gewerkt. Met taal zijn we bezig met
de lidwoorden, zelfstandige
naamwoorden en verkleinwoorden.
Met spelling hebben we de woorden
met s en z als beginletter, zoals sap
en zus. Met rekenen hebben de
kinderen lessen over de tafels. Het
gaat hierbij om het begrip van de
tafels. Dat het een herhaalde
optelling is. De kinderen hebben
heerlijke knieperties gebakken.
Bedankt voor de hulp. We hebben
kerstlichtjes, kerstlampionnen,
kerstkaarten en placemats
gemaakt. Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

Groep 3
Op dinsdagmiddag 11
december zijn de
kinderen naar de
bewoners van de
Weegbree geweest.
Het was een prachtige

Volgende Nieuwsbrief 16-01-2019

Nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 5
Vorige week hebben de kinderen
heerlijke kniepertjes gebakken en
deze week een prachtig kerstbakje
gemaakt. We zitten volop in de
kerstactiviteiten, een gezellige maar
drukke week. Ook zijn deze week de
boeken weer geruild. Een paar
kinderen waren ze vergeten en die
hebben we laten verlengen. Let er op
dat alle boeken weer op 14 januari
mee naar school moeten!!! Wij
wensen iedereen hele fijne
feestdagen en een heel fijn en goed
2019!!
Groep 6
De 10 judo
lessen zitten
erop. De
kinderen
hebben veel
judo
technieken
geleerd. Deze
kunnen ze 16
januari
tijdens een
wedstrijd
laten zien.
Mochten de
kinderen hier
aan mee
willen doen kunnen ze zich opgeven
via www.actiefinemmen.nl . De
kinderen hebben hier een flyer van
mee gekregen. Na de kerstvakantie
starten de gymlessen weer op de
maandagmiddag. De afgelopen weken
hebben de kinderen ook kunnen
genieten van hun eigen bak kunsten.
Ze hebben genoten van heerlijke
pepernoten en knieperties. De
ouders die ons geholpen hebben,
heel erg bedankt voor uw hulp. Wij
wensen u fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuw jaar juf Henrianne en
juf Katharina .

Groep 7
Knieperties bakken was weer een
groot succes. Het was gezellig en ze
smaakten heerlijk. In de groep
oefenen we iedere dag de
werkwoordspelling, tt en vt . Veel
kinderen vinden dit nog lastig. Na de
kerstvakantie gaan we met estafette
starten in een nieuw leesboek, want
het eerste boek is uit. We wensen
iedereen een hele fijne kerstvakantie
en een heel gezond 2019!

Colin Luttmer is 16 november 4
jaar geworden en Emma Duinkerken
is 24 november 4 geworden en zijn
bij ons op school gekomen. Zij zitten in groep 1/2 B bij juf Karin.
Altreyu Klarenbeek is 29 november
4 jaar geworden en Isabelle Wilbers is 4 december 4 jaar geworden en zijn bij ons op school gekomen. Zij zitten in groep 1/2A bij
juf Tilly. Lorena Hans is 27 november 4 jaar geworden en bij ons op
school gekomen zij zit in groep
1/2C bij Juf Bianca.
We wensen Colin, Emma, Altreyu,
Isabelle en
Lorena een
heel fijne
tijd bij ons
op de Viersprong.

Groep 8
Dinsdag 18 december zijn we gaan
schaatsen op de schaatsbaan in
Emmen. Donderdag 20 december
krijgen we ’s ochtends bezoek van
twee vrijwilligers van het waterschap.
Deze ochtend krijgen we uitleg over
het maken van schoon drinkwater en
zullen we allerlei experimenten doen.
Verder wenst groep 8 iedereen fijne
feestdagen en een goede vakantie!

We wensen al onze
lezers fijne Kerstdagen
een heel voorspoedig
2019!!!
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21-12

Begin Kerstvakantie groep 5
t/m 8 14.30 uur
08-01
OR vergadering
15-01
Oud papier
16-01
Nieuwsbrief 15.6
23-01
Schoonmaak avond
05-02
MR vergadering
06-02
Nieuwsbrief 15.07
13-02
OR vergadering
16 t/m 24 februari voorjaarsvakantie
26-02
Oud papier 4e dinsdag
11-03
OR vergadering
15-03
Nationale Pannenkoekendag
groep 7
19-03
Oud papier
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