Nieuwsbrief
Week 28
Zaterdag 14 juli
Dinsdag 17 juli
Zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september
Maandag 3 september
Zaterdag 8 september

2018-07-12

Rapportgesprekken
Oud papier ophalen
Fam. Zwier, Hoofdweg-Noord 21, Spijk
Fam. Heun, Ubbenasingel 50, Spijk
Afscheid groep 8
Zomervakantie
Eerste schooldag 2018-2019
Oud papier ophalen
Fam. van Ockenburg, Molenlaan 17, Bierum
Fam. van Tongeren, ’t Loug 17, Spijk

Rapportgesprekken
Via de mail en het ouderportaal bent u uitgenodigd voor de rapportgesprekken voor deze week. Als het
goed is zijn de dagen en tijden bij u bekend.
Groepsverdeling 2018-2019
De verdeling van de leerkrachten over de groepen ziet er voor 2018-2019 als volgt uit:
dagen/groep

1a

1b / 2

3

4

5

6

7

8

maandag

Juf TinekeH

Juf Margreet

Juf Els

Juf Monique

Juf Janneke

Juf Inge

Meester Erik

Juf Annemarie

dinsdag

Juf TinekeH

Juf Margreet

Juf Els

Juf Monique

Juf Janneke

Juf Inge

Meester Erik

Juf Annemarie

woensdag

Juf TinekeH

Juf TinekeB

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

donderdag

Juf Catharina

Juf TinekeB

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

IB-er

Vakleerkracht
gym

Onderw.asst.

Conciërge

Adm.medew.

Directeur
Meester
Herman
Meester
Herman
Meester
Herman
Meester
Herman

vrijdagocht.

Maandag

Juf Joke
Juf Jeanet

Dinsdag

Juf Catharina

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Meester Steven
Juf Jeanet

Juf Catharina

Juf Joke

Juf Catharina

Juf Joke

Meester Peter G

Juf Janny

Zoals u hierboven kunt zien staan er geen vraagtekens meer. De hele formatie is rond en we zijn er
allemaal heel tevreden mee.
Per 1 augustus is Juf Catharina Sterenberg onze nieuwe onderwijsassistente en leerkracht van groep 1
op de donderdag. Juf Catharina heeft jaren als leerkracht gewerkt maar wil graag meer uren als
onderwijsassistente ingezet worden.
Meester Steven Wuestenenk is de nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs op de woensdag. Meester
Steven is pedagogisch medewerker in Groningen en voetbaltrainer en nu dus ook een dag bij ons als
vakleerkracht bewegingsonderwijs.
We zijn gezien de landelijke ontwikkelingen een opvallende school want het personeelsbestand van de
Borgstee telt maar liefst zes meesters. Ook daar zijn we heel tevreden mee.
Volgend schooljaar zijn er 8 groepen. Er is één combinatiegroep en dat is groep 1b/2. Door gelijk al
leerlingen van groep 1 door te schuiven naar groep 2 blijft groep 1a kleiner en kunnen we de jongste
leerlingen goed opvangen. De betreffende ouders zijn of worden hiervan tijdens de spreekmiddagen
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op de hoogte gebracht. De keuze van de betreffende leerlingen is gebaseerd op 1. leeftijd, 2.
familieleden in de groep en als laatste sociale weerbaarheid.
Juf Els gaat naar groep 3. Juf Monique heeft de hele week groep 4. Juf Inge geeft dit jaar les aan de
leerlingen van groep 6 en meester Erik gaat met groep 6 mee naar groep 7.
Juf Annemarie is een nieuwe juf in groep 8. Zij komt van een andere school van Noordkwartier en
heeft aangegeven dat ze graag in groep 8 van de Borgstee wil werken. Van harte welkom en veel
succes.
Meester Matthijs blijft gelukkig ook aan de Borgstee verbonden. Hij zal juf Liset vervangen (operatie)
en later juf Sandra (zwangerschapsverlof). Daar zijn we natuurlijk heel blij mee !
Afscheid groep 8
Op dinsdag 17 juli lopen de leerlingen van groep 8 om 14:15 over de rode loper om afscheid te nemen
van CBS de Borgstee. U bent allen van harte welkom.
Oproep: speelgoed schoonmaken
Wie zou er voor ons nog een paar bakken met speelgoed willen schoonmaken?
De bakken staan in groep 4.
Alvast bedankt!
Gekke haren dag donderdag 19 juli

Op donderdag 19 juli mogen alle leerlingen als afsluiting van dit schooljaar met
een gek, vreemd, gekleurd, grappig, mooi kapsel op school komen.
De juffen en meesters doen ook mee! We zijn erg benieuwd naar alle mooie
creaties!
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto,
puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
Thema:
 Ontwerpen (week 27 en 28)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om
zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
KiVa Thema 10: “We doen het samen”
Wat gaan we doen?
Dit is alweer het laatste thema van dit schooljaar. De groep is nu een echte KiVa-groep! We kennen nu
alle KiVa-regels en leggen deze vast in het KiVa-contract. De komende periode gaan we een aantal
oefeningen uit de voorgaande thema’s herhalen, zodat we kunnen zien of er in de loop van dit jaar
dingen zijn veranderd. Zijn we een fijnere groep geworden?
KiVa thuis
Versier samen een stoel. Laat jouw kind op de stoel gaan zitten en vertellen waarop hij of zij trots is
(bijvoorbeeld op iets wat hij of zij heeft gedaan of wat hij of zij goed kan). Vervolgens geef je hem of
haar complimentjes! Tip: draai de rollen ook eens om en ga zelf op de stoel zitten.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten dat regels en afspraken nodig zijn om goed samen te leven;
…weten wat ‘de norm van een groep is’;
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…kunnen vertellen wat KiVa inhoudt;
…kunnen vertellen wat KiVa met hun groep heeft gedaan;
…kunnen reflecteren op hun eigen bijdrage: ik kan vertellen wat ik heb gedaan.
KiVa-regel:
We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen
met respect
We maken er samen een fijne groep van
We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal)
We willen dat pesten stopt
We willen dat ook verborgen pesten stopt
We zeggen tegen pesters: stop ermee
We helpen gepeste kinderen
We lossen pesten als groep op
We blijven ons houden aan dit KiVa-contract

Da Vinci
“Da Vinci” is een thematische methode waarbij de verschillende vakken in principe vervallen en de
oriëntatie op wereld als geheel wordt aangeboden. We hopen dat de leerlingen hiermee meer inzicht
krijgen in de onderlinge verbanden en een samenhang ontdekken. Er wordt gewerkt met elke week
een les van de leerkracht, praktische lessen, onderzoekjes e.d. Hiermee komt ook het wekelijkse
atelier circuit te vervallen.
Omdat er met thema’s wordt gewerkt is er straks in de lokalen ook een thematafel te vinden met
allerlei spullen en boeken die met het thema te maken hebben. Van ouders wordt gevraagd om met
hun kinderen mee te denken over het thema en misschien spullen beschikbaar te stellen. Ideeën en
gastlessen zijn ook van harte welkom.
Periode: wk 20 t/m 28
Groep 4
Thema: Over polen en
planeten
Onderwerpen: Planeten, polen en
magnetisme, algen en wieren, vissen,
temperatuur en klimaat, ruimtevaart,
de kwetsbare aarde

Periode: wk 20 t/m 28
Groep 5 en 6
Thema: De eerste mens

Periode: wk 20 t/m 28
Groep 7 en 8
Thema: Nieuwe tijd

Onderwerpen: De eerste mens,
ijstijden, jagers en de eerste boeren,
grassen, het schrift, de toekomstige
mens.

Onderwerpen: Columbus,
ontdekkingsreizen, tachtigjarige oorlog,
het Wilhelmus, Hugo de Groot, Gouden
Eeuw, wetenschap en techniek, VOC,
Azië, de paalworm, slavernij.

Van buiten school:

opgave kinderspeelweek; overstapdienst; e-books

Opgave kinderspeelweek Bierum 2018
Thema “ Back tot the jungle “
Hallo iedereen !
Hierbij een opgaveformulier voor de Kinderspeelweek 2018!
We zijn met z’n allen bezig om er weer een fantastische week van te maken. De kosten dit jaar
zijn 17,50 ,- per kind, dit geldt ook voor de hulpleiding ( < 16 jaar )
Naast kinderen zijn we ook opzoek naar leuke vrijwilligers. Lijkt het je leuk om leiding te zijn ? ( 16+) of wilt u als
vrijwilliger een dag meehelpen? Mail dan naar : kinderspeelweekbierum@gmail.com !
De kinderen en hulpleiding (<16 jaar) kunnen zich op de volgende manieren aanmelden.
Kinderen en hulpleiding kunnen zich tot 31 juli opgegeven.
Optie 1 : Is het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij Meindert Dijkstra ( Molenlaan 23, en 17,50
contant te worden voldaan.
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Optie 2 : is het online aanmeld formulier in te vullen : https://goo.gl/forms/bFpSHQ8SHdmDIj542 ( link staat ook op
onze facebookpagina) Je kunt het bedrag 17,50 overmaken naar NL 52 RABO 0132 9698 23 t.a.v. Kinderspeelweek
Bierum ( vergeet hierbij niet de namen van u kind (eren) te vermelden.
Naam kind: ………………………………………………..
Huisarts : ……………………………………………………
Basisschoolleerling: Ja/nee

Groep/klas 2018-2019 : ……………………..
Mobiel/tel ouder : ………………………
Hulpleiding: Ja / Nee

Naam kind: ………………………………………………..
Huisarts : ……………………………………………………
Basisschoolleerling: Ja/nee

Groep/klas 2018-2019 : ……………………..
Mobiel/tel ouder : ………………………
Hulpleiding: Ja / Nee

Bij vragen, stuur gerust een mail naar kinderspeelweekbierum@gmail.com
Tot dan !
Bestuur kinderspeelweek

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een
iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
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