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Nieuwsbrief: vrijdag 22 september ‘17 (volgende: vrijdag 6 oktober ‘17)
Schooljaar 2017-2018: nummer 2
Agenda
Ma. 25 sept.

Weekopening groep 5-6
Oudergesprekken op aanvraag
Di. 26 sept.
Oud papier, 18.00 uur
Wo. 27 sept.
Koffieochtend ouders, 8.30 uur
Do. 28 sept.
Hercontroles GGD
Wo.4 okt.
Koffieochtend ouders, 8.30 uur
Opening Pannakooi en
Kinderboekenweek
Do. 5 okt.
PO-in-actie: stakingsdag,
Leerlingen vrij
Do. 12 okt.
Afsluiting project 1
Vr. 20 okt.
Maandsluiting groep 3
23 t/m 27 okt.
Herfstvakantie
Voor de lange termijn agenda, verwijzen wij naar onze
website: www.cbsdevossenburcht.nl
Jarigen
De komende weken hebben we de
volgende
jarigen,
alvast
gefeliciteerd
en
een
fijne
verjaardag gewenst!
Week 39/40:
23 september
24 september
27 september
28 september
30 september
3 oktober

7 oktober

Guus, groep 7
Lotte, groep 6
Mayra, groep 1
Lotte, groep 7
Davey, groep 3
Juf Siska
Lars, groep 7
Ruben, groep 5
Lynn, groep 1
Dalya, groep 7
Zayli, groep 2
Kyra, groep 6

Welkom
Langs deze weg heten we weer twee leerlingen
welkom in groep 1: Mayra Hagen (was al begonnen)
wordt op 27 september 4 jaar en Lynn Mulder op 3
oktober. We wensen beide meiden en hun ouders een
fijne tijd toe bij ons op school.

Informatieavond & Ouderbetrokkenheid
Afgelopen dinsdag hebben we tal van ouders mogen
begroeten tijdens onze informatieavond. De ouders
zijn weer geïnformeerd over de gang van zaken in de
school en in de diverse klassen, fijn dat u er was!
Helaas is er ook een grote groep ouders die zich niet
heeft laten zien, jammer. We noemen dan toch even
het begrip ouderbetrokkenheid. Misschien overbodig,
maar hierbij nog even de visie van onze school die we
in het verleden samen met ouders hebben opgesteld:
Ouderbetrokkenheid op de Vossenburcht is dat ouders
en leerkrachten samenwerken en samen
verantwoordelijk zijn voor een optimale ontwikkeling
van het kind op het gebied van opvoeden en leren.
Het zou fijn zijn als al onze ouders zich laten zien bij
Informatieavonden en 10-minutengesprekken. Dat
ouders weten wat er in de nieuwsbrief staat en
betrokkenheid tonen door bij de kinderen te
informeren naar de schooldag. Misschien zelfs even
helpen bij het huiswerk?
Laten we er samen een mooi schooljaar van maken en
samen het beste in uw kind naar boven halen.
Oudergesprekken
Op maandag 25 september houden we onze eerste
(facultatieve) oudergesprekken. De ouders die zich
aangemeld hebben of die een uitnodiging hadden
ontvangen, hebben inmiddels een afspraak staan met
de leerkracht van hun kind(eren). We wensen allen
goede gesprekken toe.
Hercontroles GGD
Op donderdag 28 september voert de GGD een aantal
hercontroles uit bij leerlingen die vorig schooljaar in
groep 2 en 7 zaten. De betreffende ouders hebben
inmiddels informatie van de GGD ontvangen.
Vacatures
Schoolcommissie?
Medezeggenschapsraad?
Helpen bij Oud Papier?

Graag!

Groepsapp WhatsApp
Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het instellen
van een groepsapp voor iedere groep. Dit kwam ter
vervanging van de telefoonketens. Via de app kunnen
we ouders sneller en gemakkelijker bereiken. Het
afgelopen jaar is dat over het algemeen goed verlopen,
reden om het wel voort te zetten. Graag willen we
iedereen nog even wel duidelijk maken waarvoor de
groepsapp is bedoeld, zodat een ieder daar de
vruchten van kan plukken en er geen ergernis ontstaat.
Wilt u om het volgende denken:
De groepsapp is met name bedoeld als
informatiekanaal en moet geen discussiemedium
worden.
Beperk de gegeven reactie tot het onderwerp of de
vraag die gesteld wordt in de app-groep.
Reageer alleen via de app-groep als de reactie ook voor
de gehele groep is bedoeld, anders graag individueel.
De leerkrachten zullen geen deel gaan uitmaken van de
app-groep, de groepsouder is de beheerder. Berichten
voor de groepsapp zullen door de groepsleerkracht
doorgegeven worden aan de groepsouder.
Als een ieder zich aan deze spelregels houdt, kan het
gebruik van de app-groep handig en ook plezierig zijn.
Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Marleen Smit. Ik
ben 21 jaar en kom uit Nieuwe Pekela.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
winkelen, hard te lopen en om lekkere
dingen te bakken.
Sinds mijn 4e levensjaar wist ik al zeker
wat ik later wilde worden: juf. Nu 17
jaar later, weet en wil ik dat nog steeds.
Ik studeer daarom aan de Pabo van Stenden
Hogeschool in Groningen. Hier ben ik inmiddels al een
derdejaars studente.
Aankomend schooljaar loop ik stage op de
Vossenburcht. In de school ben ik op maandag en
dinsdag te vinden. Het eerste halfjaar kom ik leren en
lesgeven in groep 7 en het tweede halfjaar in groep 6.
Ik ben erg enthousiast en kijk uit naar de leuke en
leerzame periode die gaat komen! Voor vragen of een
eventuele persoonlijke ontmoeting kunt u altijd
komen.
Opbrengst Maandagmorgengeld
Maandag 11 september: € 3,90
Maandag 18 september: € 8,35

Plaatsing Pannakooi
De komende week zou de Pannakooi geplaatst gaan
worden, maar het bedrijf dat het gaat plaatsen heeft
aangegeven vertraging te hebben bij de levering. De
Pannakooi zal nu op maandag 2 en dinsdag 3 oktober
geïnstalleerd gaan worden. De geplande opening op
woensdag 4 oktober kan doorgaan, al wordt het nu wel
heel spannend of alles dan ook echt klaar is…
Op woensdag 4 oktober gaan we er dan een mooi feest
van maken. We openen de Pannakooi, de
Kinderboekenweek en het is dan natuurlijk ook
Dierendag!
PO-in-actie; staking (bijlage)
Vorige week hebben we alle ouders op de hoogte
gebracht van de actieplannen binnen het Primair
Onderwijs. De geplande actie, de stakingsdag op
donderdag 5 oktober, is ook niet gewijzigd naar
aanleiding van de toezeggingen op Prinsjesdag. Bij deze
nieuwsbrief treft u een brief aan van het bestuur van
onze verenging waarin ze aangeven de actie te zullen
ondersteunen en wordt het een en ander nader
toegelicht. We zijn blij met de ondersteuning die we
ook krijgen van onze ouders, schoolcommissie en
medezeggenschapsraad.
Groep 1
In groep 1 is er een nieuwe kleuter bijgekomen. Hij
heet Rowell de Jong. Rowell is het broertje van Jaylano
uit groep 5. Veel plezier in groep 1 Rowell!
De komende week nemen we afscheid van Esmee. Zij
gaat verhuizen naar Ten Boer. Esmee we wensen je
samen met papa en mama en je broertje Jelle een fijne
tijd. Veel plezier op je nieuwe school!
We werken nog 1 week over vriendjes. We gaan deze
week onze hand verven en dan stempelen. We leren
het versje:
Dit is opa, klein en dik
dit is oma, die breit van rikketikketik
dit is vader, groot en sterk,
dit is moeder, die doet al het werk
en de hele familie van Jantje, woont in mijn handje!
We lezen het verhaal van de Raceauto van Frank
Herzen en Alex de Wolf uit Schatkist instap.
De komende week zijn de vooruitzichten wat het weer
betreft goed. We gaan elke dag buitenspelen om er nog
even van te genieten.

Groep 2
De derde week is alweer voorbij. We zijn bezig met het
oefenen van de rangtelwoorden. Hoeveelste tand is er
bij jou uit? Hoeveelste sticker heb jij voor zwemles?
Hoeveelste kind is dat in de rij? Derde en achtste
vinden sommige kinderen nog wel eens moeilijk.
We zien op de jaarbalk dat de zomer nu echt voorbij is,
maar wat hebben we nu mooi weer. Donderdagmiddag
vertelde ik de kinderen dat ik een verrassing voor ze
had. Ze keken mij verwachtingsvol aan. :”Jullie mogen
vanmiddag naar buiten zonder jas”, een groot gejuich
steeg op. Fijn zo na al die dagen minder goed weer.
Afgelopen week hebben we de letter i besproken en
volgende week het cijfer 6. Hoe kan je 6 verdelen? Hoe
kan je 6 laten zien met je vingers? De week erna de
letter b i.v.m. de Kinderboekenweek
Groep 3
Thema kern 1 van Veilig leren lezen : Beestenboel
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al
kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op
heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer
vertelt hij over Trien en Troela, die in de supermarkt
eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In
hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in
de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de
kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren
voor. Het thema is: ‘Beestenboel’. De kinderen
leren onder andere de betekenis van
verschillende dierennamen (de schildpad, de
giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij
dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen,
draven).
Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e,
v. Met deze letters en de letters van de vorige
kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes
lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje
Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden
en/of zinnen met woorden die bestaan uit een
(medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’,
‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die
we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook
woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar
zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen
alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze
proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet
foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Groep 4
We zitten al weer drie weken in groep vier. Wat gaat
de tijd toch snel! Het eerste dictee van de geoefende
woorden hebben we gehad. Na elke twee weken wordt
er gekeken of de kinderen de geoefende woorden goed
kunnen schrijven en of ze de spellingregels ook kunnen
toepassen op een woord dat ze niet geoefend hebben.
Met rekenen hebben de kinderen een tempotoets tot
tien gemaakt. Dit is voor mij een goede indicatie om te
kijken welke kinderen nog moeite hebben om een som
vlot uit te rekenen. Gaat dit nog moeizaam, dan kosten
de moeilijker sommen veel ruimte van het
werkgeheugen. Op www.rekenweb.nl vind u spelletjes
die uw kind kan spelen om beter de structuur van
hoeveelheden te zien.
Volgende week vrijdag vier ik mijn verjaardag. De
kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te
nemen.
Groep 5
We zijn inmiddels met de tweede week van ons project
Planten bezig. Een aantal kinderen heeft zaadjes en
stekjes meegenomen. Erg leuk! De spellingwoorden
van deze week hebben alles te maken met het project.
Ze leren naast het goed kunnen spellen, ook wat het
woord betekent.
Zo leren ze iets over groenten en ook
wat bijvoorbeeld gifvrij betekent.
Deze week krijgen de kinderen een
tafelblad mee naar huis. Er moet flink
geoefend worden!
Op 2 oktober heeft groep 5 de eerste
topo toets.
Dagelijks even oefenen. Sommigen
kennen hem al…
Groep 6
We hebben inmiddels 2 weken
gewerkt over het thema Voeding. We
hebben al heel veel geleerd zoals bijvoorbeeld wat er
met het eten en drinken gebeurd nadat je het hebt
doorgeslikt. Ook hebben we geleerd wat de schijf van
vijf inhoudt en hoe je ademhaling werkt.
De kinderen hebben tijdens het circuit o.a. de schijf van
vijf geknipt en geplakt en ze hebben met meetlinten
allerlei dingen in school gemeten en bijv. uitgerekend
hoeveel decimeter een tafel is.
Aanstaande maandag hebben de kinderen hun eerste
topo-toets. Ze moeten de landen en de zeeën van
Europa kennen. Anders dan in groep 5 zullen de
nummers van de landen en zeeën anders zijn op de
toets!!!

Groep 7
We zitten inmiddels al drie weken in groep 7 en zijn al
wel weer gewend aan het ritme. We werken over het
thema ‘Afrika en Azië’ en hebben al veel leuke dingen
gedaan! Er hangen mooie verftekeningen met dieren
uit Afrika en een duizend-en-één-nacht schilderij, we
hebben gelukskoekjes gebakken, gewerkt met henna,
een begin gemaakt met de muurkranten en volgende
week gaan we koken. Daarnaast lezen we teksten over
het thema, leren we er Engelse woorden bij en leren
we welke landen er in Afrika en Azië liggen. Ook
hebben we een begin gemaakt met de nieuwe
methode voor verkeer: ‘Let’s go!’. Een erg leuke
methode, waarbij we het digibord veel gebruiken en er
veel sprake is van interactie. Op vrijdag 20 oktober
gaan we met elkaar naar de klinker om een
radioprogramma op te nemen. We mogen zelf liedjes
opzoeken en aankondigen, een interview afnemen en
nog veel meer om samen een heel uur te vullen in de
studio. We hebben de taken verdeeld en hier gaan we
in groepjes mee bezig de komende weken.
Groep 8

Nieuwe methode Trefwoord
Voor de zomervakantie hebben we u laten weten dat
we gingen proefdraaien met een andere methode voor
ons godsdienstonderwijs. Inmiddels hebben we met
het team besloten verder te gaan met de methode
Trefwoord. We denken dat we met deze methode
beter kunnen aansluiten bij onze leerlingenpopulatie
en tegelijkertijd voldoende invulling kunnen geven aan
onze identiteit als christelijke basisschool. Mocht u iets
willen zien van de methode? Dat kan, informeert u
gerust bij de groepsleerkracht.
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke
vorming en wil kinderen begeleiden en ondersteunen
bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun
wereld. Wat is eerlijk? Wat heeft zin? Waarom pesten
mensen elkaar? Wat betekent God voor mensen? Tal
van vragen levensvragen waar we in de klas met de
kinderen over kunnen praten, waarmee we elkaar aan
het denken kunnen zetten en kinderen kunnen
uitdagen om zelf keuzes te maken voor hun handelen.
We willen de kinderen houvast, vertrouwen en
perspectief geven, nu en voor hun toekomst.
De lessen beginnen op maandag 25 september.
Bijbelverhalen Trefwoord
Week 39: Vooruitkijken
Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te
wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbelverhalen onderbouw:
Bileam komt op een ezel (Numeri 22, 22-35)
Bileam spreekt goede woorden uit(Num.22:35-24: 25)
Bijbelverhalen middenbouw:
Kijken met de ogen van God (Numeri 23 en 24)
Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34)
Bijbelverhalen bovenbouw:
Zien hoe God het ziet (Numeri 23 en 24)
Kijk maar, je ziet niet wat je ziet (Deuteronomium 34)

We hebben de afgelopen week een superleuk en fijn
kamp gehad. Samen op de fiets naar Midwolda richting
de BlauweStadhoeve. We hebben veel dingen gedaan:
douanespel, levend stratego, zandkastelen bouwen,
volleyballen
in
de
beachhal,
voetballen,
badmintonnen, modeshow, karaokeavond en nog veel
meer. Zoals u kunt lezen hebben we veel beleefd en
kunnen we terug kijken op een paar mooie dagen! De
komende weken gaan we verder met ons alles in 1
project met Australië. Maar eerst gaan we dit weekend
even bijtanken.
Huiswerk: weekwoorden 3 niveau E oefenen in
Ambrasoft.

Week 40: Samen leven
Leven in een land met verschillende culturen, mensen
met een verschillende achtergrond.
Bijbelverhalen onderbouw:
Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9)
Rachab, een vreemde vrouw (Jozua 2)
Bijbelverhalen middenbouw:
Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14)
Twee spionnen in Jericho (Jozua 2)
Bijbelverhalen bovenbouw:
Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14)
Een kijkje bij de vijand (Jozua 2)

