Nummer 02
13 september 2018
Agenda

19 februari 2016
2015
20142014november
2014
september 2014

datum
groepen
activiteit
25 september
alle
Rodermarkt, vrij
01 okt
1-2 blauw en rood
Fluitje van een cent (in de klas)
03 okt -14 okt
alle
Kinderboekenweek, thema vriendschap
08 okt
4
Botje
08 okt
1-2 blauw en rood
Fluitje van een cent
10 okt
3 t/m8
voorleeswedstrijd
16 okt
7
Jeugdverpleegkundige 8:30-10:00 uur
18 okt
7
Jeugdverpleegkundige 8:30-10:00 uur
19 okt
1-2 rood en blauw
Over een kleine mol (sporthal)
20 -27 okt
alle
herfstvakantie
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Kijk daar ook voor de vakanties en de vrije dagen.
25 februari studiedag, leerlingen vrij
3 juni onderwijsdag, leerlingen vrij
11 juni teamdag, leerlingen vrij
25 juni studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12 uur

Nieuws/mededelingen
Informatieavonden
Dag
Maandag 17 september

Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Woensdag 3 oktober

Tijdstip
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
19:00-20:00
20:00-21:00
19:00-20:00
20:00-21:00
19:00-20:00

Groepsbezetting komende week :
1/2
1/2
Groep:
3
rood
blauw

Groep(en)
Groep 4
Combigroep 7-8 en 8
Groep 7
Groep 5
Groep 6
Groep 1-2 rood en 1-2 blauw
Groep 3
Leerlingen van de Plusklas

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

4

5

6

7

7-8

8

Siebo

Geja

Nanet

Maandag

Corinne

Lia

Sophia

Elsbeth

Thérèse

Jelmer
Pieter

Dinsdag

Corinne

Lia

Marian

Elsbeth

Thérèse

Alisa

Woensdag
Donderdag

Corinne
Corinne

Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth

Thérèse
Lies

Vrijdag

Corinne

Lia
Lia
Moniek
Marijke

Marian

Elsbeth

Lies

Alisa
Alisa
Jelmer
Pieter

Siebo
Marijke
Geja
Siebo

Geja

Nanet

Sophia
Geja

Nanet
Nanet

Marion

Geja

Nanet
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Week tegen pesten
Van 17 tot en met 21 september is de landelijke week tegen pesten; ook wij doen mee! In de week
staat het voorkomen en aanpakken van pesten op school centraal en het bevorderen van de sociale
veiligheid in het onderwijs. Elkaar vertrouwen. Dat is nodig om het pesten aan te pakken.
Tijdens de eerste weken van een nieuw schooljaar, ook de Gouden Weken genoemd, werken we als
groepsleerkrachten veel aan groepsvorming. We willen een groep vormen, waarin iedereen zich
veilig voelt om zichzelf te zijn. De leerkrachten willen graag de kinderen hun vertrouwen geven,
zodat hulp vragen makkelijker wordt, als het even niet goed gaat.
De groepen maken een gezamenlijk werkstuk, waaruit het ”wij zijn samen een groep” blijkt.
Er worden lessen uit onze methode voor sociaal-emotionele vorming ”Goed Gedaan” gegeven. De
thema’s zijn: wennen aan nieuwe taken; plagen, vervelend plagen of pesten; samen een nieuwe
groep vormen.
De groepen 5 t/ m 8 stellen samen hun groepsregels op en bevestigen die met hun handtekening.
In deze week valt ook de Vredesweek, het thema is: generaties voor vrede! Samen zorgen voor
elkaar.
Door elkaar complimenten te geven, verbetert de sfeer en voelen we ons gezien en gehoord.
En zo ontstaat er een goede start van het nieuwe schooljaar!

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2 rood en blauw
De komende 3 weken gaan we bezig met het Onderbouwd thema boeken en vriendschap (thema
van de Kinderboekenweek)
Onderwerpen die binnen dit thema aan bod komen zijn: verschillende soorten boeken, de post,
letters, boekdrukkunst en het schrijven van brieven, hoe maak je vrienden, wat is vriendschap, wat
doen vrienden enz.
We gaan werken aan de volgende doelen:
Groep 1:
Taal:
 Visuele discriminatie. Kinderen worden met dit doel voorbereid op het leren lezen. Het gaat
hierbij om het waarnemen en benoemen van kleine visuele verschillen in vormen en letters
en visuele verschillen waarnemen in ingekleurde vormen en in abstracte vormen.
Rekenen:
 Tellen 1 Resultatief tellen t/m 10 en uitlopend naar 20.
 Chronologie. Logische volgorde aanbrengen in een verhaal.
Groep2:
Taal:
 Visuele discriminatie 2. Verschil zien in letters, visuele verschillen waarnemen in letters en
kleine visuele verschillen waarnemen in woorden.
Dit is een leesvoorwaarde voor groep 3.
Rekenen:
 Tellen 2 Resultatief tellen t/m 20. Eventueel kunnen doortellen vanaf een getal t/m 10.


Chronologie Tijdsbegrippen benoemen en zelf een verhaal bedenken met een chronologische
volgorde.
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Woorden binnen het thema boeken met Wim de woordspin QR code.

Engelse woorden Words with Walter QR code

Mededeling:
 Op vrijdag 21 september staat de letter P centraal. De kinderen mogen op deze dag iets
meenemen wat met deze letter begint. Op deze manier werken we spelenderwijs aan de
letterkennis.
 Op vrijdag 28 september mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen. Deze boeken
blijven dan een week op school en worden voorgelezen. We spelen de kinderjury na en
beoordelen de boeken op plaatjes en mooiste verhaal.
Oproepje:
Bieb op school in de kleutergroepen.
Vorig jaar konden de kleuters op de woensdagmiddag hun boeken ruilen.
We willen dit jaar dat de uitleen van de boeken voor schooltijd plaatsvindt. (8.20-8.30 uur.)
Op 2 dagen in de week We zoeken hiervoor ouders!
Opgave bij petrakruijer@live.nl






Materialen gevraagd:
Pvc-buizen (kleine stukken, bochten, sokjes enz.)
Stevige Coca-Cola flessen zonder etiket en graag schoon aangeleverd.
Materialen voor de brandweer (verkleedspullen)
Plastic zakken

Bibliotheek
Hulpouders gezocht voor de bieb op school!
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur is de bieb op
school open om boeken uit te lenen aan de kinderen op
school.
Zijn er ouders, opa’s of oma’s die af en toe op een
ochtend willen helpen met het uitlenen?
Stuur dan een mail naar petrakruijer@live.nl of naar
elsbethoort@spectrumpeize.nl.

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 19 september
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 20 september
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Nieuws van buiten
Nieuwe activiteitenladders uit
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief
bezig zijn of muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De
ladder loopt van oktober t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er komt
nu 1 ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een
activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker gaan dansen bij de streetdance
activiteit. Voor de kleinere kinderen staat kennismaken met kleutergym op het programma.
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de molen bekijken. Ook kun je zingen bij
een meisjeskoor en wat dacht je van hutten bouwen bij de scouting of muziek maken bij een
drumband.
In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg. Ook kunnen alle kinderen in
november kennismaken met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 14 september op via
www.activiteitenladder.nl

Aan alle ouders in Peize!
Ons studententeam is vandaag begonnen met de sport en spel activiteiten op de woensdagmiddag van 14.0016.000.
We hebben plek voor veel meer kinderen, daarom een oproep aan jullie:
 Schrijf uw zoon/dochter in voor de komende drie weken
- 19 september: verrassende sport en spel activiteiten
- 26 september: taekwondo clinic in het kader van de Nationale sportweek
(u bent zelf ook van harte welkom)
- 03 oktober: verrassende sport en spel activiteiten
Dit alles wordt enthousiast georganiseerd door het studententeam van Peize in Beweging.
Geef uw zoon/dochter op door:
1. te mailen naar: info@peizeinbeweging.nl
2. via het contactformulier op www.peizeinbeweging.nl
Zeg het voort, zeg het voort: wij willen graag met jullie kinderen op een gevarieerde manier veel bewegen en
plezier maken!
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PowerKidzzz training in Noordenveld
Zit je in groep 7 of 8 en wil je leren hoe je goed met andere kinderen omgaat, voor jezelf opkomt en hoe
je moeilijke situaties aanpakt? Dan is de weerbaarheidstraining PowerKidzzz vast en zeker iets voor jou.
De kinderen die aan PowerKidzzz meedoen hebben daar allemaal zo hun eigen reden voor. Ze willen
bijvoorbeeld weten hoe je meer vrienden maakt, hoe je met pesten omgaat, maar ook hoe je minder
verlegen wordt of meer zelfvertrouwen krijgt.
Wat je reden ook is, bij PowerKidzzz werken we op een speelse en creatieve manier aan je weerbaarheid
en ontmoet je kinderen die met dezelfde vragen rondlopen.
TRAINING
Acht tot tien kinderen kunnen de training volgen, die bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur.
Voorafgaand maken de trainers kennis met jou en je ouders. Tijdens de training houden we je ouders op
de hoogte via ‘post voor ouders’. Na afloop bespreken we hoe de training is verlopen.
START
De PowerKidzzz-training start bij voldoende deelname.
AANMELDEN
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 050-3176509 of via de
internbegeleider van de school.
KOSTEN
Deelname kost € 50,=
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Activiteiten met boekhandel Daan Nijman
Om het schooljaar goed te beginnen organiseren we een aantal leuke activiteiten:
We beginnen op 3 oktober de Kinderboekenweek met een feestelijke opening en de
traditionele Kinderkassa. Tijdens de Kinderkassa mogen kinderen zelf hun boek inpakken en
afrekenen. De Kinderkassa is van 17:00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag 6 oktober wordt een gezellige klus-dag met Buurman en Buurman. We gaan
knutselen, voorlezen, filmpjes kijken.
En we hebben een supergave wedstrijd bedacht:
Wie zijn er echt vrienden voor het leven? En lijken het meest op de echte Buurman en
Buurman? Kom met je beste vriend, verkleed als Buurman en Buurman en maak kans op
mooie prijzen.
Daarnaast vragen we deze twee beste vrienden om een filmscenario te maken. Het filmpje
mag maximaal 4 minuten duren.
Op 6 oktober om 15:00 uur worden alle filmpjes opgenomen. De jury, misschien wel
bestaand uit de echte Buurman en Buurman, maakt de winnaar bekend. Voor de winnaars is
er een Buurman en Buurman-slagroom taart of een tof Buurman en Buurman-pakket.
Wij zeggen: A je to!
Dan op 9 oktober komen Annet Schaap en Frederike de Winter naar Roden. Annet Schaap
is in onze ogen de grote kanshebster voor de Gouden Griffel 2018. Haar boek Lampje is een
prachtig verhaal dat lonkt naar een sprookje. Het boek prikkelt de fantasie, gaat over
vertrouwen en doorzettingsvermogen.
Annet en Frederike komen samen vertellen over Lampje. Ze geven een muzikale
vertelvoorstelling over de avonturen van Lampje met lekkere liedjes en fijne muziek.
Op zaterdag 13 oktober vieren we de verjaardag van Dikkie Dik. Wisten jullie dat Dikkie Dik
dit jaar 40 is geworden? En dat dat heel oud is voor zo'n rode kater? Gedurende de hele dag
zijn er activiteiten en zijn er mooie prijzen te winnen. We gaan cupcakes versieren,
kleurplaten kleuren, voorlezen, en we maken een feestjurk voor Dikkie Dik. Als klap op de
vuurpijl is er een spetterende afsluiting: om 16:00 uur het verteltheater van Dikkie Dik. Een
sfeervolle voorstelling voor peuters, kleuters en net iets oudere kinderen. En natuurlijk mag je
op de foto met Dikkie Dik en kun je met hem knuffelen.
Vanaf 15 september is alle informatie te vinden op onze site. www.daannijman.nl
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