Nieuwsbrief
Maandag 12 november t/m vrijdag
16 november
Maandag 19 november t/m vrijdag
23 november
Maandag 26 november
Dinsdag 27 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Zaterdag 8 december

Dinsdag 11 december
Donderdag 20 december
Zaterdag 22 december 2018 t/m
zondag 6 januari 2019
Zaterdag 12 januari 2019

2018-11-15

Spreekmiddagen 14.45 – 16.00 uur
Spreekmiddagen 14.45 – 16.00 uur
Surprises inleveren
Koffie-uurtje bovenbouw 8.30 uur
NSA Gymzaal Spijk. Aanvang 14.30 uur. Hindernis
Slagbal
Cursus team 14.45 – 19.30 uur
Sinterklaasfeest
Oud papier ophalen: aanwezig 08.45 uur bij Garage
Ter Veer
Fam. Hofstee, Kleine Dijkstraat 1, Spijk
Fam. Hoving, Kerkpad 1, Spijk
NSA Gymzaal Spijk, Aanvang 14.30 uur.
Kerstviering
Kerstvakantie
Oud papier ophalen: aanwezig 08.45 uur bij Garage
Ter Veer
Fam. Dijkstra, Hereweg 59, Bierum
Fam. Bijmond, Peperstraat 14, Godlinze

Personeel
Geweldig nieuws! Op woensdag 7 november 2018 is om 08.47 uur zoon Twan geboren. Juf Sandra en
Twan maken het goed en zijn intussen weer thuis uit het ziekenhuis
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft het Doekoe-speelgoed verdeeld over het kleuterplein en het grote plein. Er
waren alleen afspraken nodig voor het gebruik van de “stoepranden”.
Er was nog tijd over om kort te discussiëren over het “buitensluiten” van kinderen. De leerlingenraad
ervaart weinig “buitensluiten”. Als een leerling ergens niet aan mag meedoen dan moet dat kunnen,
maar alleen als je het uitlegt en dat op een respectvolle manier doet. De manier waarop je dat zegt is
heel belangrijk. Maar als er bij een spel of een les groepjes gemaakt moeten worden en er blijft een
leerling over moet je juist je best doen om die leerling in je groepje op te nemen. We praten hier de
volgende keer over verder.
Spreekmiddagen
U heeft een planning gekregen van de spreekmiddagen voor de volgende week. Graag de afspraak
noteren op uw kalender of in uw agenda. Indien nodig is er tijdens de spreekmiddagen oppas
aanwezig. Vanaf groep vier zijn de gesprekken samen met de leerlingen.
Tevredenheidsonderzoeken 32%
De tevredenheidsonderzoeken onder de leerlingen, de leerkrachten en de ouders zijn gestart. Als het
goed is heeft u een bericht gekregen van DUO om de vragenlijst in te vullen.
Wij willen heel graag dat u, dat iedereen de vragenlijst invult. Hoe meer ingevulde vragenlijsten hoe
beter het beeld van onze school.
Peiling van maandag 12 november: 32% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld.
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Verslag MR vergadering
Op 5 november is er een MR-vergadering geweest. We hadden Trijnie van Bruggen uitgenodigd om
deze vergadering bij te wonen. Zij is een nieuw lid van de GMR. De GMR gaat zich dit jaar
vooral bezighouden met zichzelf te presenteren naar alle MR-en van de verschillende basisscholen van
Stichting Noordkwartier.
We hebben gesproken over de nieuwbouw. Er heeft onlangs een overleg over de nieuwe sporthal
plaatsgevonden. Er is een nieuwe tekening van de nieuwbouw voor de herfstvakantie gepresenteerd,
binnenkort zal er een overleg plaatsvinden om de nieuwste tekening verder te bespreken.
Ook hebben we besloten om een onderzoek te starten naar een eventuele fusie met
de Fiepko Coolman. De MR van de Fiepko Coolman, de MR van CBS de Borgstee en de directie van
beide scholen zullen binnenkort in overleg gaan met elkaar. Het streven is om dit overleg in
november/december te laten plaatsvinden.
In januari/februari zal er een wedstrijd worden uitgeschreven om het nieuwe Kindcentrum in Spijk een
naam te geven. De MR is akkoord met de werkwijze van deze wedstrijd.
We hebben ook gesproken over de recente verandering van leerkrachten voor groep 3.
De leerkrachten van groep 3, de directie, intern begeleider en overige teamleden hebben er alle
vertrouwen in dat dit geen invloed zal hebben op de verdere gang van zaken in de groep.
Bij de rondvraag kwam naar voren dat groep 1 van CBS de Borgstee samen gymt met groep 1/2 van
de Fiepko Coolman. Hier is niet over gecommuniceerd naar ouders toe, in de nieuwsbrief van afgelopen
week is dit meteen opgepakt.
De volgende reguliere MR-vergadering zal plaatsvinden op maandag 21 januari.
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:

 Dromen (week 46 t/m 48)
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens
sterker kunnen maken.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 46: Jesaja ziet onrecht (Jesaja 6); Jesaja gaat naar de koning (Jesaja 7).
Week 47: Jesaja vertelt over Immanuël (Jesaja 7); Jesaja zingt van het licht (Jesaja 9).
Week 48: De droom van Jesaja (Jesaja 11).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 46: Jesaja droomt terwijl hij wakker is (Jesaja 6); Jesaja vindt ’t een nachtmerrie (Jesaja 6).
Week 47: Beven als een rietje (Jesaja 7, 1-12 en 21-11); Goed nieuws en slecht nieuws (Jesaja 7, 1317 en 25-11).
Week 48: Een omgehakte boom (Jesaja 10, 33-34 en Jesaja 11, 1-10); Een mooie droom (Jesaja 11,
6-9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 46: Jesaja’s dagdroom (Jesaja 5); Jesaja’s nachtmerrie (Jesaja 5).
Week 47: Immanuël (Jesaja 7, 13-17 en 25-11); Jesaja droomt (Jesaja 10, 33-34 en 11, 1-10).
Week 48: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (Jesaja 9, 1-6); Een wonderlijke droom (Jesaja 11, 6-9).
KiVa Thema 2: Gevoelens
 Gevoelens
Wat gaan we doen?
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We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘Gevoelens’ leren jullie kinderen wat
gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en
onder woorden brengen hiervan is nog lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen
gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.
KiVa thuis
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van een gevoel. Ze mogen zelf kiezen welk gevoel ze willen
tekenen. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun je een gevoel tekenen zonder direct een mens te
tekenen? Kun jij als ouder raden welk gevoel je kind(eren) heeft getekend? Maak er een spelletje van.
Wat gaan we leren? Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat een emotie of een gevoel is;
…kunnen voorbeelden geven van verschillende emoties;
…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder
woorden brengen;
…kunnen emoties en gevoelens bij anderen
herkennen;
…weten dat je emoties kunt ‘lezen’ aan de hand
van iemands: gezichtsuitdrukking, houding,
gebaren en intonatie;
…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich
voelt;
…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een
ander kunnen beïnvloeden;
…weten wat ik-taal is;
…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne
gevoelens heeft.
KiVa-regel: We willen samen een groep zijn want dat is fijn.
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: Gemeente Delfzijl, De Molenberg, IVN cursus jeugdbegeleider
Inzage ontwerp bestemmingsplan ‘Spijk – Kindcentrum en Sport'
Het bestemmingsplan 'Spijk – kindcentrum en sport' is voor de bouw van een aardbevingsbestendig en
toekomstbestendig kindcentrum. In het kindcentrum worden de huidige basisscholen (OBS Fiepko
Coolman en CBS De Borgstee) samen met de kinderopvang en de bibliotheek gehuisvest. Het plan is
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tevens voor toekomstig aardbevingsbestendige nieuwbouw van de gymzaal en het verenigingsgebouw
(kantine-kleed-gebouw) van VV Poolster.
De bouwlocatie betreft een gedeelte van het sportpark 'Oldencate'. Het nieuwe kindcentrum komt op
het zuidelijke deel van het voetbalveld 2 van VV Poolster.
Het bouwplan voor het kindcentrum is in strijd met het voor het perceel geldende bestemmingsplan
Spijk (2018). De bouwlocatie heeft nu bestemming 'Sport' en is bestemd voor een sportveld. Verder
worden de bouwvlakken ten behoeve van de sport aangepast.
Ter inzage
Het plan ligt van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 ter inzage in het gemeentehuis U
maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer
140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de bibliotheek aan de Ubbena-singel 3 te
Spijk. U kunt hier terecht tijdens de openingstijden. Het digitale plan is in te zien
via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch
bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.
Zienswijzen
Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen over het plan indienen bij de raad, Postbus 20000,
9930 PA Delfzijl of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl.
Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw email bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Spijk – Kindcentrum en Sport '. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer
(0596) 63 99 49.

Woensdag 28 november in Theater & Congrescentrum de Molenberg

KIKKER EN DE VALLENDE STER (4+)

Theater Terra, bekend van Welterusten Kleine Beer en Raad eens hoeveel ik van je hou, brengt de wereld van Kikker
tot leven in een gloednieuwe familiemusical. Op een mooie avond zitten Kikker en zijn vriendjes te kijken naar de
sterrenhemel. “Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen,” zegt Haas. Dan schiet er ineens een prachtige
gele ster pijlsnel door de lucht. De vriendjes van Kikker doen snel een wens. Maar na een tijdje zijn de wensen nog
niet uitgekomen. Kom je naar het theater om Kikker te helpen ze allemaal in vervulling te laten gaan? De voorstelling
duurt ongeveer 55 minuten en is zonder pauze. De Molenberg beschikt over een beperkt aantal stoelverhogers. Het is
aan te raden zelf een kussen of zitje voor de kleintjes mee te nemen.
Entree: € 15,00 (voor volwassenen en kinderen)
Aanvang: 15.00 uur

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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