Nieuwsbrief
Dinsdag 18 september
Zaterdag 8 september
Maandag 17 september
Maandag 1 oktober
3 t/m 12 oktober
Zaterdag 13 oktober
Maandag 15 oktober
20 t/m 28 oktober

2018-09-06

NSA Gymzaal Spijk. Aanvang 14.30 uur. (Let op
aanvangstijd is gewijzigd)
James Bond spel
Oud papier ophalen
Fam. Poli, Borgsingel 8, Bierum
Fam. Groothuis, Bakkersstraat 1, Bierum
Informatieavond
Uitnodiging volgt
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Oud papier ophalen
Fam. Vegter, Havenweg 26, Spijk
Fam. Hofstee, Kleine Dijkstraat 1, Spijk
Inloop
Herfstvakantie

Stoetbomen

Fijn dat er weer zo veel belangstelling was voor het uitreiken van de
stoetbomen.
Met zo veel publiek geeft dat direct een fijne sfeer. We hebben deze keer
dachten we de juiste plek gevonden voor de uitreiking, met veel ruimte voor
de leerlingen van groep 3 en goed zicht voor de toeschouwers.
We hebben bakker Olinga bedankt voor de extra inzet en de mooie
stoetbomen.

Startgesprekken
Het team heeft de startgesprekken van het vorig schooljaar geëvalueerd en besloten deze gesprekken
niet meer te houden. Redenen hiervoor zijn:
 Onderwerpen van het startgesprek komen ook aan de orde tijdens de rapportgesprekken.
 Door ouders is aangegeven dat de periode tussen het startgesprek en het rapport gesprek in
februari wel heel erg lang is.
 De periode tussen het rapport gesprek in juni en de startgesprekken is juist weer heel kort.
We zullen dit schooljaar weer ouder-leerling-gesprekken hebben in november om te bespreken hoe de
eerste periode is gegaan.
In het komende schooljaar zijn er dus gesprekken in november, februari en juni.
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Beweeglessen groep 1 en 2
De beweeglessen in groep 1 en 2 beginnen op dinsdag 18 september
a.s. en worden gegeven door juf Maaike van Leusden. Juf Maaike is
sportcoach in dienst van het Huis voor de Sport in Groningen.
Groep 1 heeft les van 10.30 – 11.00 uur en groep 1a/2 van 11.3012.00 uur. (Groep 1/2 van de Fiepko Coolman heeft les van 11.0011.30 uur)

Gymlessen groep 3 t/m 8
Dag

Gr

Dag

woensdag

Tijd
Meester Steven
08.40 - 09.20

Gr

donderdag

Tijd
Meester Peter G.
08.40 - 09.20

5

woensdag

09.20 - 10.00

6

donderdag

09.20 - 10.00

5

10.15 uur

10.15 uur

woensdag

10.45 - 11.25

7

woensdag

11.25 - 12.05

8

donderdag

12.20 – 12.35
woensdag

12.50 - 13.30

6

10.45 - 11.25

4

11.25 - 12.05

3

12.20 – 12.35
3

donderdag

12.50 - 13.30

7

woensdag

13.30 - 14.05
4
donderdag
13.30 - 14.15
8
( 14.15 uur op
(groep 8 zelf naar
school)
huis)
Wilt u er aan denken dat uw kind geen oorbellen of andere sieraden draagt op deze dagen!
Woensdag van 8.30 – 09.00 : Plusklas
Donderdag van 8.30 – 10.15 : Plusklas
De leerkrachten waarvan de groep gymles heeft besteden hun tijd aan de extra hulp aan (groepjes)
leerlingen van de andere groepen. De vrijgekomen tijd besteden we dus aan de leerlingen.
U kunt daarom van uw kind horen dat ze even extra geholpen zijn door een andere juf of meester.
Groep 1 en 2
Start schooljaar: - We zijn weer gestart! Uitgerust en met een lekker kleurtje kwam iedereen weer
binnen, heerlijk! De start verliep soepel en ontspannen. Het wordt een fijn schooljaar! Een bijzonder
welkom voor juf Catharina, onze leerkracht voor groep 1 op de donderdag! Wij wensen jou een fijne
tijd toe op onze school!
Gymtijden: - de gymnastieklessen beginnen op dinsdag 18 september.
Groep 1 gymt van 10.30 -11.00. Juf Tineke vertrekt om 10.00 vanaf
school. Groep 1/2 gymt van 11.30 -12.00. Juf Margreet vertrekt om
11.00 van school. Beide leerkrachten zoeken nog moeders/vaders die
mee willen helpen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de juffen;
t.heun@noordkwartier.nl of m.medema@noordkwartier.nl
Speelgoed dag: -De speelgoed dag is dit jaar op woensdag.
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Personeel
Bij deze stel ik mij graag voor.
Mijn naam is Annemarie Drijfhamer, ik ben 43 jaar en op maandag en dinsdag ben ik de nieuwe juf in
groep 8. Ik ben getrouwd en heb twee zoons, een van 13 (bijna 14) en een van 12 en een hond. Ik
wandel, lees, schrijf en teken graag.
Deze maand sta ik 21 jaar voor de klas en heb dit vooral gedaan op verschillende scholen in Delfzijl,
waar ik ook woon. Ik wilde graag eens iets anders en toen bleek dat ik op de Borgstee terecht kon,
was ik daar erg blij mee. Vijfentwintig jaar geleden heb ik mijn allereerste stage op deze school (toen
nog de Burcht) gedaan en ik vind het een leuk idee dat ik daar nu weer terecht gekomen ben. Samen
met de kinderen, collega's en ouders hoop ik een fijne tijd op de Borgstee te hebben.

Graag tot ziens!
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 35 en 36)
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).
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: 1
Groep 4
Thema: Lang geleden

Periode: 1
Groep 5 en 6
Thema: Egyptenaren

Periode: 1
Groep 7 en 8
Thema: Maori

Onderwerpen: Jij en tijd, vroeger en het
begin, prehistorie en jagers, noten en
zaden, prehistorie en techniek,
prehistorie en boeren, prehistorie en
zoogdieren

Onderwerpen: Piramides, Goden, de
dood en mummies, hiërogliefen, Afrika
toen en nu, De Nijl, de krokodil, dijken
en terpen, woestijnklimaat, papyrus, de
prehistorie in Nederland

Onderwerpen: Het ontstaan van alles,
geologie, het volk Maori, Darwin en
Kiwivogel, evolutie van de planten, de
andere kant van de wereld, het
dagelijks leven in Nieuw-Zeeland en
Australië.

Van buiten school:

Theater de Molenberg, Zeemijlenloop

Op zaterdag 15 september gaat om 16.30 uur de voorstelling ‘
Er Was Eems, een sprookje uit Delfzijl’ in première in Theater de Molenberg.
Graag nodigen we u hiervoor uit!
Ruim honderd kinderen zijn vanaf ’s ochtends vroeg met theater, muziek, dans en beeldende kunst aan de slag
geweest. Na een hele dag experimenteren, maken, leren en oefenen, laten ze met veel trots het resultaat aan u zien.
Op het grote podium krijgt iedereen een rol. Verwacht een voorstelling vol creativiteit, een flinke dosis fantasie en
natuurlijk heel veel plezier! Komt u ook?
PROGRAMMA
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Zaterdag 15 september
16.00 uur:

deuren open voor publiek
ga in stijl op de foto in de photobooth !

première ‘Er Was Eems, een sprookje uit Delfzijl’
openingswoord IVAK-directeur Harry Koning
17.00 uur:

einde voorstelling
feestelijk slotoptreden muziekvereniging DHO

Locatie: Theater de Molenberg | Molenberg 11 in Delfzijl
Deze kindercultuurdag is tot stand gekomen met een gift van Brandsma de Jong Makelaars, cadeau gedaan aan
Stichting IVAK bij de start van de nieuwe organisatie. Andere financiële supporters zijn Round Table ‘69 Fivelgo,
gemeente Delfzijl en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met de gratis cultuurdag wil het IVAK zoveel mogelijk kinderen
uit de gemeente Delfzijl in aanraking brengen met hun eigen creativiteit, en kennis laten maken met een specifieke
kunstvorm: theater, muziek, dans of beeldende kunst. Plezier staat voorop: we hopen op een ervaring die kinderen
(en het publiek) niet zomaar weer vergeten.
Meer informatie? Bel of mail dan met Minke van der Velde via info@ivak.net of 06-15495716

Zeemijlenloop ( Peuterrun en Kidsrun)

Schip Ahoy!
Nog een paar weken en dan is het weer zover! Op zondag 28 oktober aanstaande vindt de
Zeemijlenloop Delfzijl weer plaats.
De Zeemijlenloop bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder een Peuterrun en een Kidsrun.
Inschrijven voor deze 2 onderdelen is geheel gratis en iedere deelnemer ontvangt een leuk aandenken.
Inschrijven kan via de site www.zeemijlenloopdelfzijl.nl
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