Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Engels.
Zoals u weet is uit een enquête gebleken dat ons cluster Engels als tweede taal
kiest.
Daarom wordt er in iedere
groep van groep 1 t/m 8 elke
dag wel aandacht aan de
Engelse taal besteed.
’s Morgens worden in de
groepen 1 / 2 de dagen van
de week niet alleen in het
Nederlands benoemd maar
ook in het Engels. Dat gebeurt ook met de getallen,
de maanden van het jaar
enz. Natuurlijk komen er ook
talrijke Engelse liedjes

Zou u deze
week uw
kind op
hoofdluis
willen
controleren!
voorbij.
Ook in alle andere groepen
hoor je iedere dag Engels
voorbij komen. Minimaal een
uur per week, maar in de
praktijk is het meer.
Vorige week woensdagmid-

dag is het team verder
bijgeschoold.
Loop je door de school
dan waan je jezelf soms
in een Engelse school.
Luizen controle.

In de week direct na de
voorjaarsvakantie is er
weer een luizen controle.
Om deze controle goed
te kunnen doen moeten
de leerlingen geen gel en
staarten in hun haar.
Wilt u daar AUB rekening mee houden. Voor de
luizenmoeders is het onmogelijk om alle mooie
haarverziering weer opnieuw in te vlechten. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor
zorgen dat op onze
school de luis bijna geen
kans krijgt.
Positive Behavior Support ( PBS)
Op onze school werken
we volgens de principes
van PBS.
Hier hoort bij dat we
actief pleintoezicht hou-

Nieuws uit de IB–hoek

den.
Dat betekent voor de
groepen 3 t/ m 8 dat
alle leerkrachten in de
morgen pauze op het
plein aanwezig zijn.
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Staking.
Op dit moment is nog
niet duidelijk of de
scholen van openbaar
onderwijs Emmen dicht
gaan op 15 maart.
Bij de leerkrachten op
onze school is de stakingsbereidheid groot.
Zodra er meer bekend
is zullen we u informeren.
Ziekte
We hebben er al mee
te maken gehad en we
zullen er nog wel meer
mee te maken krijgen.
Op dit moment zijn er
haast geen leerkrachten beschikbaar om in
te vallen bij ziekte.
Dit geldt niet alleen
voor het schoolbestuur
Openbaar Onderwijs
Emmen , maar voor alle
schoolbesturen.
Er zijn simpel weg gewoon te weinig beschikbare mensen.
Twee weken geleden
draaide juf Tanja mee
op onze school.
Door omstandigheden
was ze heel lang uit het
onderwijs.
Ze had daarom gevraagd of ze op De
Viersprong mee kon
draaien om weer het
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onderwijs gevoel te krijgen.
Natuurlijk werken wij
daar graag aan mee.
Maar wat blijkt , ook juf
Tanja is al volop aan het
werk.
Als er bij ons ziekte is en
er zijn geen invallers zullen we over moeten gaan
tot het opsplitsen van
groepen.
Een onwenselijke situatie maar
onvermijdelijk.

Deze week proberen wij de Cito’s af te ronden. Als alles afgerond is gaan de leerkrachten de toetsen invoeren.
Dan kijken we of de kinderen de doelen gehaald hebben. Als dit niet gelukt is bespreken wij samen welke belemmeringen er eventueel waren. En ook welke fouten de kinderen hebben gemaakt. Wat vinden ze nog moeilijk. Ook
bespreekt de leerkracht dit met de ouders. Vervolgens maakt de leerkracht een nieuw groepsplan, met nieuwe
doelen. In het groepsplan staat welke onderdelen het kind met welk vak er tijdens het half 9- 9 uurtje extra
geoefend moeten worden. Ook staat er welke kinderen tijdens het half 9- 9 uurtje zelfstandig met levelwerk
werken. Levelwerk wordt elke vrijdag met juf Lisa besproken. Dinsdag 12 februari heb ik leerlingbespreking met
de leerkrachten van groep 1 / 2.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong

Thema: Eetsmakelijk.
Afgelopen weken
hebben we
verschillende soorten
fruit gezien, gevoeld
en gegeten. Nu we klaar zijn met
het fruit (wel doen we nog elke
week mee met het EU schoolfruit,
dit staat los van ons thema). De
komende weken gaan we ons
tijdens het thema bezig houden
met tuinkers, van zaadje tot
eetbaar plantje. We willen altijd
de kinderen spelenderwijs zoveel
mogelijk zelf laten doen. Onder
toeziend oog kunnen de kinderen
zelf watjes in een bakje doen en
hierop zaadjes strooien en
tenslotte kunnen de kinderen zelf
dagelijks kijken of hun tuinkers
nog water nodig heeft. Zo krijgen
de kinderen een kleine taak met
eigen verantwoordelijkheid. Want
zonder water willen de zaadjes
natuurlijk niet groeien

KDV en BSO
de Wiebelboot

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 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

Verjaardagen
07-02
07-02
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Jurre Luchies
Saar Meijer
Ilse Arling
Juf Yvonne
Stefan Roufs
Simon Brands
Maaike Zwiggelaar
Robian de Bruin

Alvast van harte gefeliciteerd.
Maak er een mooie dag van.

gr. 1/2C
gr. 3B
gr. 5
gr. 1/2C
gr. 4
gr. 4
gr. 3A

Gezondheid! We zijn in de
kleutergroepen met het thema
`Gezondheid` begonnen, waarbij we
ook de methode Schatkist
gebruiken. De tandartsassistente is
geweest om ons over tandenpoetsen
te vertellen en dit samen te
oefenen. Met de roze tabletjes
erbij werd dit een vrolijke en
leerzame les.
In de winter, met de mooie
sneeuwpret die we gehad hebben,
worden we ook weleens verkouden.
Onze werkjes gaan hierover;
Hatsjie, gezondheid! Een
knutselwerkje van ons gezicht, met
een zakdoek erbij.
Ook de nieuwe letter hoort hierbij
die uit onze letterkoffer werd
getoverd. we proberen eerst met
aanwijzingen te raden welke het zou
kunnen zijn. Nu kwam de `o` van
otter eruit, die snottert omdat hij
zo verkouden is. Hij niest, hoest en
proest. Ook de `w` van winter kwam
uit de koffer. We zoeken met elkaar
en met je maatje naar woorden met
deze letter en de letters die we al
kennen. Welke woorden kan je
ermee maken?
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Passend bij het thema zijn we bij
Engels met woorden over ons
lichaam en eten en drinken bezig.
We wijzen het aan, zingen liedjes
erbij en gebruiken de woorden
tijdens spelletjes. Dit de hele les in
het Engels, waarbij het Engelse
vlaggetje op tafel komt zodat de
kinderen weten wanneer de les
begint en eindigt. Het is leuk en
verrassend hoe snel de kinderen de
woorden herkennen, onthouden en
ook kunnen noemen.
Groep 1/2 B
De periode tot eind maart gaan wij
als eerste naar buiten. Handig om
de laarzen dus aan te laten. Soms
gebeurt het dat de kinderen te
dicht bij de waterplassen komen, of
dat bijvoorbeeld de glijbaan nog nat
is, daarom is het handig om droge
kleding in de luizenzak te hebben.
Zo hebben we altijd een droog en
warm setje om aan te doen. Alles
om te zorgen dat we niet ziek
worden. Zo komen we direct bij het
thema van de komende periode;
gezondheid. Wat kun je doen als je
je niet zo fit voelt? In de winter
warme kleding, ben ik nog koud, dan
neem ik een warme deken, en
misschien ook wel een lekker warm
drankje. Goed drinken is gezond. En
voldoende goede gezonde voeding is
natuurlijk ook gezond. Handig om te
weten in deze winterperiode waar
de griep steeds weer om de hoek
komt kijken. In de poppenhoek
hebben we allerlei dingen om dit na
te spelen; we hebben verband,
pleisters en spuitjes…..elke dag
noteren we ons fruit hapje, en we
tellen de kruisjes, we zetten het
cijfer erbij, en we kijken steeds
weer wat is meer/minder of
evenveel……
Groep 1/2 C
We hebben het thema “Tijd”
afgesloten met het maken van een
weekklok voor groep 1 en een
maandenklok voor groep 2.
We zijn gestart met een nieuw
thema van de methode Schatkist:
“Gezondheid”.
Verder zijn we elke dag bezig met
Engels in de klas. De juf praat op
dat moment ook Engels. Zo ging ik
in het Engels een woord beschrijven
en de kinderen moesten raden welk
woord het was. Ontzettend knap
gedaan van de kinderen want ze
Nieuwsbrief
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hadden alle woorden goed geraden!
Ook zijn we bezig met verschillende
rekenspelletjes waarbij de kinderen
veel in tweetallen opdrachten
moeten maken.
Oefenen we het tellen met het
gooien
van
een
bal of

pittenzakken. Ook tellen we in het
Engels en met sprongen van twee.
Daarnaast spelen we Wie is het of
Wat is het, waarbij de kinderen in 1
van de spellen moeten raden welke
letter of cijfer de juf in haar
handen heeft. Kortom we spelen
allerlei leuke spellen waarbij we heel
veel leren!
Groep 3
Binnenkort hebben wij het
letterfeest. Dan vieren wij met z’n
allen dat we alle letters kennen. We
hebben een leuk lied geleerd over
alle woorden en letters die we
geleerd hebben. Ook mogen onze
ouders/ verzorgers komen kijken
naar een DVD over hoe wij werken in
de klas.
Wij zijn ook al veel met Engels
bezig. Iedere dag zingen we in het
Engels en we leren ook woorden en
korte zinnen. Sinds kort leren we
regelmatig nieuwe liedjes uit een
Nederlands en Engels liedjesboek.
De resultaten van de Cito-toetsen
en wintersignalering worden op de
contactavond in maart besproken.
Groep 4
De afgelopen periode hebben de

Nederlandse en Engels liedjes
gezongen over de winter. Op de beurs
en tijdens de clustermiddag hebben
we weer nieuwe informatie opgedaan
over het vak Engels.
Groep 5
Deze week zijn we begonnen met het
leesproject “Scoor een boek”. De
leerlingen moeten de komende periode
zoveel mogelijk boeken lezen. Voor elk
gelezen boek mogen ze een
voetbalsticker op een poster plakken.
We hebben van de bibliotheek 30
extra boeken geleend, maar de boeken
die ze thuis lezen tellen ook mee.
Woensdag 17 april hebben we ’s
morgens een afsluiting in het stadion
van FC Emmen met spelletjes.
Hiervoor zoeken wij ouders die taxi
willen spelen. Er komt hier nog een
briefje voor mee.
Groep 6
We zijn begonnen met een nieuw
spellingsblok. Deze periode gaan wij
het hebben over werkwoorden in de
verleden tijd, woorden die eindigen op
ig of lijk en de apostrof (‘) komt
aanbod. Met rekenen hebben wij het
de komende tijd over het metrieke
stelsel en schatten. Daarnaast zijn wij
op de woensdag en donderdag nog druk
bezig met de Cito toetsen.

Lyndi Kreeft is 5 februari 4 jaar
geworden en komt in groep 1/2 C
bij juf Bianca
We wensen Lyndi een heel fijne tijd
bij ons op de Viersprong.

Groep 7
We zijn druk bezig met het maken van
de Cito's . We hopen dat de kinderen
naar kunnen zullen scoren. Als er
kinderen zijn die heel erg gezakt zijn,
zullen we contact met u opnemen.
Afgelopen vrijdag zijn we naar Inno–
Future geweest, een techniekochtend
in het Hampshire. Dit was erg leuk en
leerzaam.
Groep 8
Vrijdag 1 februari heeft groep 8 een
bezoek gebracht aan het evenement
Inno-Future in Emmen. Deze ochtend
hebben de kinderen op verschillende
manieren kennis gemaakt met
wetenschap en techniek. We hebben
badolie, shampoo, gel en badzout
gemaakt. Gevlogen met drones, op
elektrische mini-bikes gereden, in een
Tesla gezeten en met robots gespeeld.
Het was een leuke en leerzame
ochtend.

kinderen de Cito-toetsen gemaakt.
We zijn creatief bezig geweest over
de winter: sneeuwvlok, donkere
huizen met verlichte raampjes,
sneeuwpop, mandala’s en pinguïn
gemaakt. Ook hebben we
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