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Nieuwsbrief: vrijdag 10 november ‘17 (volgende: vrijdag 24 november ‘17)
Schooljaar 2017-2018: nummer 5
Agenda
Zat. 11 nov.
Ma. 13 nov.
Wo. 15 nov.
Do. 16 nov.
Ma. 20 nov.

Sint-Maarten
Weekopening 7/8
Start schoolfruit
10-minutengesprekken, 15-20 u.
Weekopening 1/2
10-minutengesprekken, 15-20 u.
Ma. 27 nov.
Weekopening 3/4
Do. 30 nov.
Maandsluiting groep 1/2, 14 u.
Ma. 4 dec.
Weekopening 5/6
Di. 5 dec.
Sinterklaasfeest, ‘s middags
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 41/42:
11 nov.
13 nov.
15 nov.
19 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.

Sam , groep 5
Juf Hilda v. E.
Alissa, groep 8
Dinand, groep 8
Naomy, groep 7
Luuk, groep 1
Desirée, groep 6
Charel, groep 3
Eveline, groep 1
Julet, groep 1
Florien, groep 1
Naevia, groep 4

Welkom
Langs deze weg willen we
weer
twee
nieuwe
leerlingen
van
harte
welkom heten in groep 1.
Luuk Veldkamp wordt op
22 november 4 jaar en
Eveline Groothuis op 24
november. We wensen Luuk en Eveline en hun ouders
een hele fijne tijd toe bij ons op De Vossenburcht!

Leerkrachten groep 7
De afgelopen week is Selyn Mulder begonnen als
leerkracht voor groep 7. Juf Selyn werkt de hele week
in deze groep en vervangt juf Christa die ziek is en juf
Janine die het werk op 2 scholen moeilijk kon
combineren. Om juf Selyn de tijd te geven zich goed in
te werken en de groep te leren kennen, hebben we
ervoor gekozen om de oudergesprekken voor groep 7
even op te schuiven naar de maand december. Te
zijner tijd zullen de ouders worden uitgenodigd.
Heeft u dringende zaken, dan kunt u uiteraard te allen
tijde een afspraak met Selyn maken.
Even voorstellen…
Hallo allemaal!
Ik ben Selyn Mulder en ik
ben 21 jaren jong. Sinds
afgelopen week ben ik
werkzaam op deze school.
In augustus 2017 ben ik
afgestudeerd aan de PABO
te Stenden, Groningen,
waardoor ik mijzelf nu een gediplomeerd leerkracht
mag noemen. Tijdens mijn opleiding heb ik op
verschillende scholen stage mogen lopen, waaronder
ook CBS de Vossenburcht (2014). Naast het lesgeven
en de andere bijkomende taken mag ik in mijn vrije
tijd graag sporten. Ik basketbal sinds mijn 10e en geef
ook training aan een groep meiden van 12 tot 16 jaar.
Dit doe ik allemaal in Winschoten waar ik zelf ook
woon.
Ik ben vijf dagen per week te vinden in groep 7, dus
mocht u vragen hebben of gewoon een praatje willen
maken, kom dan gerust langs!
Woensdagmiddagactiviteiten
Tot
voor
kort
waren
er
eigenlijk
alle
woensdagmiddagen sportactiviteiten in de sportzaal.
Dat is nu niet meer zo. Onze vakleerkracht gymnastiek
wordt geacht ook in Heiligerlee dergelijke activiteiten
te organiseren waardoor er in Winschoten af en toe
geen woensdagmiddagactiviteit is. Uiteraard erg
jammer! Zodra er weer een aanbod is, zullen we de
poster bij de deur ophangen.

Even Voorstellen…
Hallo, mijn naam is Ilona Huizingh
en ik ben 34 jaar. Ik ben de trotse
moeder van 3 kinderen van 12, 10
en 7 jaar.
Nadat ik op het voortgezet
onderwijs werkzaam ben geweest
als onderwijsassistent, heb ik nu
mijn plek gevonden in het basisonderwijs. Momenteel
werk ik op maandag en donderdag in groep 4 op de
Lichtboei te Oostwold. Vanaf deze week ben ik ook als
klassenassistent gestart op de Vossenburcht in groep
1. Mijn werkdagen in deze klas zijn op dinsdag en
woensdag. De kinderen uit groep 1 hebben mij
woensdag al gezien en vonden het erg leuk dat er een
nieuwe juf in de klas komt. Ik hoop op een fijne tijd op
deze school en dat ik een positieve bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling van uw kind.
Schoolfruit
Vanaf week 46 (maandag 13 november) doet onze
school weer mee aan het Europees Schoolfruitproject.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen voldoende
fruit/groente
eten
en
wellicht
ook
fruit/groentesoorten proeven die ze nog nooit
geproefd hebben.
We kunnen onze leerlingen drie keer per week fruit
aanbieden. Het fruit/De groente wordt op dinsdag
aangeleverd. Op dit moment weten we nog niet hoe
laat en of we dat dinsdag in de ochtendpauze al
kunnen aanbieden aan onze leerlingen. Voorlopig
kiezen we ervoor om het fruit aan te bieden op
woensdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen
hoeven op deze dagen dan geen eigen pauzehap mee
te nemen. Wel drinken en het lunchpakket (do + vr).
Zodra we weten welke fruit/groentesoorten we
krijgen aangeleverd, zullen we u dat laten weten.
Mocht uw kind iets niet lusten, dan willen wij u vragen
om uw kind zelf fruit mee te geven.
Start fruit/groente: woensdag 15 november
Woensdag: Banaan
Donderdag: Waspeen
Vrijdag: Appel
Bijlage: SC-leden gezocht
In de bijlage treft u een flyer aan met een oproep voor
leden voor de schoolcommissie. De schoolcommissie
fungeert als klankbordgroep van ouders in de richting
van school. Wilt u meedenken/praten over het reilen
en zeilen op De Vossenburcht? Meldt u zich gerust
aan.
Vriendenboekje gezocht
Jari Perton uit groep 4 is zijn vriendenboekje kwijt.
Wie heeft het boekje toevallig nog thuis liggen?

Oud papier
We zijn bezig om weer een nieuw rooster op te stellen
voor het ophalen van oud papier 1x per maand op
dinsdagavond. Momenteel zijn er nog maar 11 ouders
die een paar keer per jaar meehelpen. We zijn
dringend op zoek naar nieuwe helpers zodat het werk
niet steeds op dezelfde ouders terecht komt. Wat
krijgt u ervoor terug? Tja….beweging? Kop koffie?
Gezellige avond?
U doet het met name voor de kinderen, want met de
opbrengst kunnen we weer wat voor de kinderen
kopen. Zo hebben we bijvoorbeeld een deel kunnen
gebruiken voor de Pannakooi. Aarzel niet, help
gezellig mee! Aanmelden mag bij Peter de Heij.
Uitnodiging 10-minutengesprekken
Op donderdag 16 en maandag 20 november worden
er weer 10-minutengesprekken gehouden. De
uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. We wensen
allen goede gesprekken toe.
Sint-Maarten
De leerlingen hebben weer prachtige lampionnen
gemaakt waarmee ze a.s. zaterdag op pad kunnen.
Heel veel plezier allemaal!
Maandag een snoepje mee naar school? Prima, maar
graag met mate…
Opbrengst Maandagmorgengeld
Maandag 30 oktober: € 3,10
Fotograaf
Op maandag 13 november zal er een fotograaf in en
rond de school lopen om foto’s te maken. Deze foto’s
zullen gebruikt worden voor de nieuwe website en de
nieuwe folder. Van een aantal kinderen weten we dat
ouders niet willen dat foto’s van hun kinderen
gebruikt worden op internet. We zullen ervoor zorgen
dat deze leerlingen niet of niet-herkenbaar op de foto
komen.
Groep 1
Eindelijk is het zo ver. Zaterdagavond mogen de
kinderen lampionnetje lopen! We hebben de liedjes
geoefend en de lampionnen zijn klaar. Het feest kan
beginnen. Veel plezier allemaal!
Volgende week gaan we op zwart papier ons zelf
tekenen met de lampion. Voorlezen doen we uit het
boek Bastiaan komt eraan. Simone van der Vlugt heeft
dit boek geschreven.
18 december komt Sinterklaas in het land. In groep 1
staat daarna ook alles in het teken van Sinterklaas. We
gaan samen een mini musical oefenen voor het
Sinterklaasfeest op 5 december. Sinterklaas brengt
dan ’s middags een bezoek aan de Vossenburcht.

Groep 2
De kinderen kennen het verhaal van de Gruffalo goed,
Prachtig! Sommige kinderen kunnen het verhaal
letterlijk navertellen a.d.h.v. de illustraties uit het
prentenboek. De lampion is ook mooi geworden. Ze
hebben er met veel plezier aan gewerkt. Iedereen
mocht in de donkere kast om te kijken hoe het lijkt
met een lichtje erin.
De komende week gaan we nog even napraten over
Sint Maarten en beginnen we even over het thema
“boten”, dit omdat Sinterklaas met de boot aankomt,
maar we gaan dit onderwerp nog niet uitgebreid
benoemen. Het is straks voor de kinderen al spannend
genoeg. We gaan na volgende week beginnen met het
instuderen van een musical die we opvoeren voor
Sinterklaas een ook voor u als ouders. Een uitnodiging
komt nog hiervoor. Hij staat al wel gepland in het
jaaroverzicht.
Volgende week staat weer een nieuwe
letter centraal: de s. Ze mogen spullen
meenemen die met deze letter begint,
maar voor kinderen die al verder zijn
mag het ook iets zijn waar deze letter in
voorkomt. Het belangrijkste is om
erover te praten en er zo mee bezig te
zijn, ook thuis. Bedankt alvast voor de medewerking.
Groep 3
Volgende week sluiten we kern 3 af van Veilig Leren
Lezen. De helft van de letters hebben we nu gehad.
Dinsdagmorgen ga ik alle kinderen individueel
toetsen. Ze lezen bij mij alle letters die we tot nu toe
hebben geleerd. Ook gaan ze 1 minuut woordjes lezen
die we in kern 3 hebben geoefend. Ook lezen ze een
korte tekst. Juf Janet van groep 8 zal dinsdagmorgen
in de klas zijn, zodat ik de kinderen kan toetsen.
Tijdens de rekenlessen zijn we bezig geweest met
splitsen. Dit is een ander woord voor verdelen. We
splitsen de getallen in 2 groepjes. De kinderen hebben
daarvoor een splitshuisje in een vak. M.b.v. blokjes
kunnen ze de getallen splitsen. De 5 verdelen we in 1
met 4,2 met 3, 0 met 5 en dit kunnen we ook
omdraaien.

Groep 4
De eerste werkboeken zijn vol. Het ‘aardrijkskunde
project’ waar is het? Is nu afgerond. Nu hebben we
allemaal een boek over ‘jij en ik’ in ons vak zitten. We
maken kennis met de Spetters. Dat is een groep 4
waar veel verschillende kinderen in zitten. Ieder met
zijn eigen geloof, gewoonten, eten, dansen, muziek
etc. De spellingcategorieën die we de komende tijd
behandelen, staan op het huiswerk dat iedereen op
donderdag mee krijgt en dat op donderdag ingeleverd
moet worden. We leren de au-woorden (daar zijn veel
minder van dan de ou-woorden; handig als je de auwoorden dan uit je hoofd leert). In de klas hangt een
blauwe plaat met heel veel au-woorden. Zo
onthouden we ze wel.
Het eerste rekenwerkboek is ook uit. De toets hebben
we gehad. Er wordt door sommige kinderen erg goed
geoefend met de tafels! In het volgende blok, dat vier
weken duurt, komen de tafels van 5 t/m 7 aan de
beurt. Het gaat heel snel. Het zou fijn zijn als u
regelmatig even de tafels herhaalt.
Tijdens de informatieavond heb ik gevraagd naar een
nieuwe groepsouder. De moeder van Jari, Jeannet
Perton, heeft zich daarvoor opgegeven. Fijn Jeannet
dat je deze taak op je
wilt nemen. Ze zal
berichten
via
de
WhatsApp
sturen.
Mocht u nog niet in de
groepsapp staan, dan
kunt
u
contact
opnemen
met
Jeannet.
Groep 5
We hebben deze week
stil gestaan bij de
deeltafel van 5. Hierbij
is kennis van de tafel
van 5 natuurlijk super
handig. Nog niet alle
kinderen kennen de tafels. Wilt u thuis ook mee
oefenen. Dat kan ook via de computer met Ambrasoft.
Met spelling hebben we opnieuw stilgestaan bij de
lange (hanen) en de korte klanken (kippen). Dit is voor
een aantal leerlingen lastig om te onderscheiden.
De regel kennen en toepassen is iets waar we veel bij
stilstaan. Het zelf controleren van wat ze nu eigenlijk
hebben opgeschreven is ook heel belangrijk.
Volgende week beginnen we weer met een nieuw
project: voeding. Daar hebben we in!
Onze vossenlampions zijn klaar en het resultaat is erg
mooi geworden. Veel plezier op zaterdagavond!
Huiswerk: Oefenen tafel van 5

Groep 6
Volgende week starten we met het tweede thema van
dit schooljaar. We zullen 5 weken gaan werken over
het thema Europa.
De eerste week hebben we het over Europa algemeen
en Noord-Europa. (o.a Europol en de E.U.)
De tweede week besteden we aandacht aan WestEuropa. (o.a. Schotland en Robin Hood)
Vanaf a.s. maandag komt meneer Wim Westerman
van muziekvereniging De Harmonie 4 keer iedere
maandag van 13:15 uur tot 14:00 bij ons in de klas. Hij
komt lesgeven op blaasinstrumenten.
Maandag 20 november krijgen we bezoek van 2
mensen van Biblionef Groningen. Zij zullen met de
kinderen het project ‘Programmeren met Dash’ gaan
doen. “Aan de hand van de kleine robot Dash en zijn
vriendje Dot zullen de kinderen de eerste stappen
gaan zetten in de boeiende wereld van het
programmeren. “
Huiswerk:
Maandag 13 november topotoets Duitsland: steden.
Maandag 20 november topotoets Duitsland: de rest.
Groep 7
Afgelopen week was een week die net even anders
liep dan anders; een nieuwe juf, het schoolontbijt en
donderdag een les over de dode hoek waarbij we een
kijkje mochten nemen in een speciale vuilniswagen.
Naast al deze leuke activiteiten stond afgelopen week
in het teken van kennismaken. Een nieuwe juf is
natuurlijk even wennen! Volgende week zullen we
hier ook nog volop aandacht aan besteden!
Met rekenen gaan we verder met ‘breuken’. We gaan
breuken omzetten in procenten. ½ = 50 %. Ook
herhalen we het vereenvoudigen van breuken en
maken we breuken weer gelijknamig, zodat we de
breuken makkelijker bij elkaar kunnen optellen.
De alles apart-weken hebben we afgerond en dus
starten we weer met een nieuw project! Het project
heeft als onderwerp ‘Energie’. De eerste twee weken
zullen we het gaan hebben over ‘wat is energie?’ en
‘Elektriciteit’. We zullen leren hoe elektriciteit wordt
gemaakt en hoe we juist energie kunnen besparen.

Groep 8
Deze week hebben we onze lampion afgerond en
mochten we ook een gastles krijgen over de dode
hoek. In de groep kregen we eerst een theorieles en
daarna mochten we het ook zelf ervaren in een
vuilniswagen hoeveel een chauffeur nu eigenlijk ziet.
Het was erg leerzaam! We hebben de twee vuistregels
goed begrepen: Blijf er rechts en ruim achter en houd
minstens drie meter afstand. Volgende week starten
we met een nieuw project: Mens. Vanaf de tweede
week van dit project zullen we ook koken, daarvoor
hebben zich een aantal ouders opgegeven. U krijgt
een mailtje volgende week met daarin wanneer en
wat er gemaakt gaat worden. Fijn dat er zoveel ouders
willen helpen!
De kinderen hebben gisteren hun contactmomentafspraak mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling
dat de kinderen ook bij het gesprek zitten.
Geniet lekker van het weekend en het feest van Sint
Maarten.
Huiswerk: Ambrasoft week 1 en week 2 van Alles in 1
project Mens niveau E
Bijbelverhalen Trefwoord
Week 46 en 47
13 t/m 24 november
Thema: Horen
Bijbelverhalen onderbouw:
week 46: God luistert naar Hanna (1 Samuël 1, 1-18);
Hanna voelt zich gehoord (1 Samuël 1, 20-28).
week 47: Samuël hoort God in de nacht (1 Samuël 3,
1-10); Samuël luistert naar God (1 Samuël 3, 11-18.
Bijbelverhalen middenbouw:
week 46: Hanna bidt om een kind (1 Samuël 1); Heel
stil (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Een stem in de nacht (1 Samuël 2 en 3);
Slecht nieuws (1 Samuël 4)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 46: ‘God hoort’ (1 Samuël 1); God verhoort
Hanna (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Gesprek in de nacht (1 Samuël 3); De zonen
van Eli luisteren niet naar God (1 Samuël 4)

