Nieuwsbrief
3 t/m 14 oktober
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Zaterdag 13 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Dinsdag 16 oktober
Donderdag 18 oktober
20 t/m 28 oktober
Maandag 5 november
Zaterdag 10 november

2018-10-04

Kinderboekenweek
Koffie-uurtje onderbouw 08.30 – 09.30 uur
Doktersassistent GGD voor onderzoek groep 2
Oud papier ophalen
Fam. Vegter, Havenweg 26, Spijk
Fam. Raangs, Tweehuizerweg 6, Spijk
Inloop 8.10 – 8.25 uur groep 3 t/m 8
Doktersassistent GGD voor onderzoek groep 2 en
groep 7
NSA Gymzaal Spijk. Aanvang 14.30 uur.
Catwalk Trefbal
Bloembollen poten 10.30 uur
Herfstvakantie
Vergadering Medezeggenschapsraad
Oud papier ophalen
Fam. Emmelkamp, Krommeweg 6, Bierum
Fam. Zijlstra, Hereweg 47, Bierum

Koffieuurtje onderbouw
Het “koffie-uurtje” is een informeel overlegmoment voor ouders die dat prettig vinden en in de
gelegenheid zijn om op dit tijdstip langs te komen. Het is één van de mogelijkheden om met elkaar te
praten over de school in het algemeen. Het gesprek gaat niet over individuele leerlingen en
leerkrachten.
Ouders van groep 1 t/m 4 worden hierbij uitgenodigd voor het eerste “koffie-uurtje” met de directeur.
U bent welkom op maandag 8 oktober vanaf 08.30 uur in de personeelskamer van de school. Ouders
die belangstelling hebben graag aanmelden via het e-mailadres h.mulder@noordkwartier.nl, of
rechtstreeks bij meester Herman.
Schoolfotograaf
De ouderraad weer enorm bedankt voor het assisteren bij de werkzaamheden van de schoolfotograaf.
Door jullie aanwezigheid kon alles vlot verlopen.
Verslag vergadering Medezeggenschapsraad van maandag 24 september.
De eerste MR vergadering van dit schooljaar heeft weer plaatsgevonden. We zijn gestart met het
doornemen en bespreken van het schooljaarplan. De MR heeft akkoord gegeven voor de plannen van
aankomend schooljaar.
Vervolgens hebben de teamleden van de MR de oudergeleding van de MR op de hoogte gebracht van
de besluiten van het team n.a.v. de eerste teamvergadering.
We hebben kort over de nieuwbouw gesproken; er is geen nieuws.
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op maandag 5 november.
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is de landelijke Kinderboekenweek. Het thema is: “Kom erbij” en gaat over
vriendschap. Op school besteden we veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Niet alleen in de eigen
groepen, maar ook schoolbreed.
Gedurende de Kinderboekenweek zullen we samenlezen met kinderen uit andere groepen. Er komen
meesters en juffen van andere groepen langs om voor te lezen, we maken met elkaar een hele lange
vriendschapsslinger en sluiten we de Kinderboekenweek af met gezelschapsspelletjes, waarbij de
kinderen samen spelen met kinderen uit andere groepen.
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Bloembollen poten
De inwoners van Spijk hebben gekozen om een gedeelte van het dorpsbudget te besteden aan het
bloembollen poten. De werkgroep wil graag beide scholen bij het project betrekken en heeft gevraagd
of alle kinderen van beide scholen mee willen helpen met bollen poten. Er zijn verschillende locaties in
Spijk en elk kind krijgt een zakje met bollen. De beide scholen in Spijk doen dit gezamenlijk op
donderdag 18 oktober vanaf 10.30 uur.
En Spijk zal bloeien…..
De Fiepko Coolmanschool en De Borgstee gaan in de
toekomst samen naar school .
Volgend jaar zal er met de bouw van het “kindcentrum” in
Spijk worden begonnen
Om dat al een beetje te vieren gaan we voorjaarsbollen
poten.
We vragen alle schoolkinderen van Spijk of ze mee willen
helpen.
Wat zal het mooi zijn als in het voorjaar de wegen naar school
en verschillende plekken in het dorp opgevrolijkt worden met
vele kleuren.
We gaan samen met de juffen en de meesters bollen poten
op donderdagochtend, 18 oktober om half 11.
Een heel oud liedje dat door jullie opa’s en oma’s op
schoolreis werd gezongen is :
en Spijk zal bloeien en nooit vergaan ,
zolang er jongens en meisjes bestaan ……..
hoezee , hoezee, hoezee,
hoezee , hoezee , hoezee!
Dat Spijk zal bloeien, gaan we zien.
Wat kan je meenemen : een schepje of een pootstok. Als het heel nat is kun je laarzen aan doen.
We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de commissie “Spijk ontmoet”: Beitske, Zwannie , Bouke en Truus
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:
 Pakken (week 40 en 41)
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Pakken’ (1 t/m 12 oktober).
Kijk, zeggen mijn vingers,
mijn grijpgrage vingers.
Dat wil ik hebben,
dat wordt van mij.
Ze verlangen zo, ze kriebelen,
ze kruipen ernaartoe.
Een, twee… hebbes!
Nu is het van mij, zegt mijn hand heel blij.
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Van de spiegel op de badkamer tot de afstandsbediening, vingerafdrukken vind je overal op terug.
Jonge kinderen vinden het ook nog moeilijk om ergens van af te blijven. Geen echt probleem totdat
iemand het gevoel krijgt dat iets van hem wordt afgepakt.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over koning Achab. Hij wil de wijngaard van buurman Nabot graag
bij zijn tuin voegen. Nabot zegt dat dit niet kan, zelfs niet voor heel veel geld. De eeuwenoude
wijngaard is van de familie, die kan hij niet zomaar verkopen. Nabot bezit de wijngaard niet, hij
beheert die zo goed als hij kan. De koningin laat Nabot vals beschuldigen en ruimt hem zo uit de weg.
Nu is de wijngaard van de koning.
Het Hebreeuwse woord voor hand is jat. En jatten is precies wat Achab hier doet: afpakken.
Met behulp van dit Bijbelverhaal, andere verhalen uit de belevingswereld van de kinderen, opdrachten
en spelletjes, leren de kinderen vragen stellen bij de manier waarop wij met dingen omgaan. Waarom
vinden we het zo belangrijk om spullen in bezit te hebben? Wanneer wordt pakken stelen? Kun je wel
alles als bezit zien? Is land, lucht en water geen gemeenschappelijk bezit? Of misschien wel: niemands
privébezit? En hoe zinvol is het om alles zelf te hebben, terwijl je zoveel spullen ook met anderen zou
kunnen delen?
Genoeg om over na te denken.
KiVa Thema 1: “Wie zijn wij ?”
KiVa-regel:
We willen samen een groep zijn want dat is fijn.
Wat gaan we doen?
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een nieuwe
juf of meester. In het thema ‘Wie zijn wij?’ richten we ons op het bevorderen van een groepsgevoel; wij
horen bij elkaar en voelen ons een groep! De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en
-oefeningen om dit gevoel te versterken.
KiVa thuis
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op school! Bespreek met jouw kind(eren) hoe jullie
groep eruit ziet. Wat vinden jullie fijn in de groep? En is er ook iets wat jullie niet zo fijn vinden? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat onze groep thuis ook een fijne groep blijft?
Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende geleerd.
Ze
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten wat fijn en niet fijn is op school;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren
kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving
verdient;
…weten dat we een ander kunnen helpen.

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
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Periode: 1
Groep 5 en 6

Periode: 1
Groep 7 en 8

Thema: Lang geleden

Thema: Egyptenaren

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 :
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Kinderboekenweek, Zeemijlenloop, Voorstelling Assepoester

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

Woensdag 24 oktober in Theater & Congrescentrum de Molenberg
Assepoester (6+)

Herfstvakantie, dus is er weer
een hele leuke
familievoorstelling in de
Molenberg. Iedereen kent
natuurlijk het romantische
verhaal van Assepoester,
die alleen is met haar gemene
stiefmoeder en stiefzus. Ze
laten Assepoester alle smerige
klusjes in huis doen en als
er een uitnodiging komt voor
een feest in het paleis, mag
ze niet mee van die twee krengen. Gelukkig is er een goede fee die zorgt dat Assepoester toch de kans
krijgt om naar het bal te gaan. En daar loopt ze natuurlijk een leuke prins tegen het lijf.
Langhout Theaterproducties geeft het bekende sprookje een humoristische twist en voorziet het van
vrolijke liedjes en schitterende kostuums. Het zelf meebrengen van een zitje of kussen voor de
kleintjes is aan te raden. Let u op het aanvangstijdstip van 14.00 uur!
Kleurplaat-wedstrijd!
Voor de leukste/mooiste kleurplaat die voor aanvang van de voorstelling wordt ingeleverd is er een
leuke prijs te winnen. Deze wordt uitgereikt door de cast, aan het einde van de voorstelling op het
toneel. De kleurplaat is te downloaden via onze website: www.langhout-theater.nl
Meet & Greet!
Er is na afloop van de voorstelling een Meet & Greet met de gehele cast in de foyer. Kinderen kunnen
samen op de foto met hun favoriete persoon of met allemaal!
Leeftijd: 6+
Entree: € 15,- (voor volwassenen en kinderen)
Aanvang: 14.00 uur
Voor meer informatie kunt u kijken op www.demolenberg.nl
Theater & Congrescentrum de Molenberg is deelnemer van “KANS VOOR UW KIND”
Kijk voor de kindervoorstellingen in de webshop.
Voor meer informatie: www.kansvooruwkind.nl/kunst-cultuur
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