Nummer 28
26 april 2018
Agenda
datum
20 april

21 april
25 april
27 april t/m 5 mei
9 mei

19 februari
2016
activiteit
’s Ochtends meesters en juffendag. ‘s
2015
Middags 12.00 uur koningslunch en vanaf
13.00 uur Koningsspelen, sponsorloop
20142014november
De schakers
schaakkampioenschap
7 en 7 van 6-7 en 82014
iSocial 12:30-14:00 uur
alle
Koningsdag en meivakantie
6 en 6 van
6-7
Kunst
en Cultuur Raps en Taps in de
september
2014
groepen
Alle groepen

10 mei t/m 13 mei
15 mei
16 mei

alle

19
28
30
30

alle

mei t/m 21 mei
mei
mei
mei

sporthal 12:30-14:00 uur.
Hemelvaart VRIJ
MR vergadering 19:30-20:30 uur
Alle leerlingen vrij ivm. jaarlijkse teamdag
leerkrachten.
Pinksterweekend VRIJ
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
Schoolfotograaf, groepsfoto’s
Rondje om de kerk Roden9:00-11:30 uur

alle

alle
3 en 4

De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Data schoolreizen vakanties en vrije dagen: zie website
Groepsbezetting week ma 7 t/m do 10
Groep:
1/2
1/2
3
rood
blauw
Maandag
Corinne
Lia
Marloes
Dinsdag
Corinne
Lia
Marian
Woensdag Corinne
Lia
Marian
Donderdag Corinne
Lia
Marian
Vrijdag
vrij
vrij
vrij

mei:
4
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
vrij

5

6

6/7

7

8

Thérèse
Thérèse
Thérèse
Lies
vrij

Geja
Geja
Geja
Geja
vrij

Iris/Jelmer
Iris/Jelmer
Alisa
Alisa/Jelmer
vrij

Jaap
Jaap
Jaap
Jaap
vrij

Cindy
Cindy
Iris
Iris
vrij

Wat een feest vandaag!
Vanochtend eerst de jaarlijkse meesters-en juffendag. Het zonnetje
vierde mee vandaag! Alle leerlingen hebben genoten van de
spelletjes, die de leerkrachten hadden georganiseerd. En……wat zijn
de meesters en juffen verwend door de leerlingen met prachtige
cadeautjes. Dank je wel allemaal!!
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Een kleine impressie. Op de site staan nog veel meer prachtige foto’s.

En vanmiddag de sponsorloop! De koningsspelen.
In verband met de warmte hebben we de looptijden
iets ingekort. Alles verliep super sportief. Wat hebben
de kinderen veel rondjes gerend ondanks het warme
weer. De leden van DSTV hadden alles voortreffelijk
georganiseerd. Daarvoor dank!! Door de vele
bekertjes ranja en water was het goed te doen voor
de leerlingen.
We kunnen terugkijken op een geweldige feestdag

Vrijdag 27 april is het Koningsdag en zijn alle kinderen vrij. Twee van onze leerlingen
gaan op deze dag iets heel bijzonders doen:
Mochten jullie de Koningsdag in Groningen live bekijken of op de TV, dan even goed opletten want
tijdens de Koningsdag mogen onze Joost groep 7 en Liam groep 6/7 de koninklijke familie leren
vliegen met drones in een daarvoor speciaal ontworpen kooi. Joost & Liam zijn al een paar keer,
samen met Joost zijn zus, aan het oefenen in een hangar op het vliegveld van Eelde. Tijdens
Koningsdag zal de koninklijke familie op het “Kinderplein” rondlopen en kunnen de leden van de
familie bij Joost & Liam langskomen en zullen zij vertellen hoe prinses Amalia of de prinsessen
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Alexia & Ariane moeten vliegen met een drone. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koning WillemAlexander of Koningin Maxima iets willen leren van de heren.
Aanstaande zondag gaan ze voor de laatste keer oefenen op het Groninger vliegveld en dan zijn ze
er “klaar voor!” Zoals ze zelf zeggen.
Joost vertelde dat ze ook nog op televisie komen in het Jeugdjournaal; “Vandaag 26 april komt het
NOS jeugdjournaal langs om te kijken wat we de volgende dag moeten doen. We staan naast Ronald
Koeman, de bondscoach van Oranje… vet cool!”

Ontruiming
Afgelopen week was er wel een hele plotselinge ontruimingsoefening. Niemand wist hier iets van af,
alleen de controleur die maandelijks de installatie keurt. De slow whoop ging af en iedereen deed
keurig wat we met een ontruiming moeten doen. Binnen een paar minuten stonden alle kinderen en
volwassenen die op school aanwezig waren, op het plein. We hebben gezien dat de kinderen prima
weten wat ze moeten doen. Super!!! Een aantal 4-jarige leerlingen, die nog niet zo lang op school
zitten, schrokken wel heel erg en er viel een traantje, maar de leerkrachten hebben goed getroost.
Een goede oefening!

Schaakkampioenen.
De afgelopen zes weken werd er op woensdagmiddagen schaakcursus gegeven door de schaakclub
Roden. De lessen liepen als een trein en de kinderen zijn alle 24 schaakkampioenen! Maar er moet
er natuurlijk altijd één de beste zijn en afgelopen woensdag werd een onderling schaaktoernooi ter
afsluiting gehouden. Olaf Luursema werd kampioen. Komende zaterdagmiddag zal er op de school
'De Poolster' in Nieuw Roden een scholenschaaktoernooi plaatsvinden. Teams van verschillende
scholen uit Noordenveld zullen het daar tegen elkaar opnemen. Onze scholen zullen met vier teams
vertegenwoordigd worden. We wensen hen veel succes en veel plezier.
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Schoolfruit- en groenteprogramma is gestopt
Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf 23 april zelf weer drinken en
groente en of fruit meenemen naar school.

Leerlingenraad
Kliko voor verzamelen van plastic doppen.
De bodem is bedekt met doppen, maar er kan nog vééééééééééééééé’l meer in. Helpt u ons mee
met inzamelen? Voor de blindegeleidehonden.
Groeten van de leerlingenraad.

Nieuws van de bieb

Schoolmonitor
De bibliotheek werkt samen met de school om het leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen
die werken met het concept De Bibliotheek op school doen jaarlijks mee aan de monitoring naar het
leen- en leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit de monitor blijkt dat kinderen over bepaalde
onderwerpen graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige boeken erg hoog (67%), gevolgd door
boeken over dieren, sport en griezelen. Met de leesprojecten die we aanbieden aan de scholen, zoals
het Leesvirus en de Drentse Kinderjury, wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van titels.
Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl
Onlangs is de eerste fase van de website www.jeugdbibliotheek.nl live gegaan. Kinderen vinden hier
bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws over boeken. Bovendien zijn er over meer dan
driehonderd onderwerpen allerlei informatieve bronnen weergegeven zodat kinderen betrouwbare
informatie hebben om meer te weten te komen over een onderwerp. De komende tijd zal de website
Jeugdbibliotheek steeds verder worden uitgebouwd.
Boekentip onderbouw: In de nieuwe serie Game-lezen verscheen het boekje Zar en het
slijmmonster. Zar en Lina zijn twee figuurtjes die op Lego-poppetjes lijken en in een gamewereld
leven. Op een dag is de hele groentetuin van Zar en hun omgeving leeg gevreten en zijn er overal
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slijmsporen te zien. Zar en Lina gaan samen op onderzoek uit. Het verhaal is
gebaseerd op een game. Mooi vormgegeven boek voor kinderen vanaf 7,5 jaar.

Boekentip bovenbouw Een hondenleven van David Cirici
In dit boek wordt het thema oorlog beschreven vanuit de
hond Mos die een heel fijn leven heeft bij zijn baasjes Janinka
en Mirek. Maar dan breekt de oorlog uit en het huis waar Mos
woont, wordt platgebombardeerd…Internationaal bekroond en ontroerend boek
voor kinderen vanaf negen die van dieren houden.

i.v.m. Koningsdag vrijdag 27 april graag de kopij een
dagje eerder inleveren.
Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 25 april
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt donderdag 26 april.
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Nieuws van buiten

KIES voor kinderen van gescheiden ouders

Informatie voor ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan
met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind
hierbij begeleiden?
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8, de scheiding leren begrijpen, een plaats
geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding
en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen
en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen de kinderen 8 keer 1
uur bijeen.
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide
ouders of voogd. Ouders van de kinderen die deelnemen krijgen via een ouderavond meer informatie en kunnen
vragen worden beantwoord.
Opgave kan bij de leerkracht van uw kind.
Voor meer informatie kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/
Informatie voor kinderen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om
moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. Hoe en waar? Bij de spel- en praatgroep
KIES, voor kinderen van groep 5 t/m groep 8, Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar.
Wat doen we bij KIES?
- praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je
iets kunt vertellen -jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
- Praten - Spel - toneel - tekenen - schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil je er beter mee
leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips om andere
kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES!
KIES helpt!
Informatie over deelname kunt u opvragen bij het CJG in Noordenveld of mailen naar
info@CJGNoordenveld.nl
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