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Nieuwsbrief november 2021 nr.4
Bezoek groep 3/4 Oudheidkamer
Maandag 1 november brengt groep 3/4 een bezoek aan de oudheidkamer van Wolvega. In de
ruimtes van de Oudheidkamer liggen de
verhalen over vroeger voor het oprapen, je kunt
ze haast horen rondzoemen: er valt zóveel te
vertellen over al die spullen en over de mensen
die ze gebruikten. Er is een schat aan alledaagse
gebruiksvoorwerpen te zien, maar ook is er een
winkel, een keuken, een woonkamer en een
schoollokaal ingericht. Daar is de sfeer van het
leven van vroeger goed te zien en te voelen.
Na het bezoek aan de Oudheidkamer komt
verhalenvertelster Baukje Koolhaas in de klas
om met de kinderen terug te halen wat ze
ervaren hebben. Ook gaat zij met de kinderen verder met het maken en vertellen van
verhalen naar aanleiding van voorwerpen,
plaatsen en personen in vroeger tijden. Wie,
waar, wanneer … Wat gebeurt er? Wat is het
hoogtepunt van het verhaal? Hoe loopt het af?

Workshops Zwerfafval
De gemeente Ooststellingwerf heeft ons de
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan
workshops uit het educatieve programma
Zwerfafval. De workshops voor groep 1 t/m 8
vinden plaats op woensdagochtend 10 november.

De gemeente Ooststellingwerf financiert
de workshops met een deel van het budget vanuit het Zwerfafvalfonds. Met het
geld uit dit fonds kunnen gemeenten
projecten opzetten om een ‘extra’ aanpak
voor de zwerfafvalproblematiek in hun
gemeente te ontwikkelen.
Stichting Technotrend verzorgt de workshops. Zij maken gebruik van speciaal
opgeleide gastdocenten.
3 november ontvangt u nog een brief
met aanvullende informatie (o.a. over
meenemen van materialen).

In deze workshops staan inzameling en hergebruik van (zwerf)afval, én (zwerf)afval als grondstof centraal.
Na een inleiding over zwerfafval en hoe dit te
voorkomen, voeren de kinderen proefjes uit en
gaan zij op creatieve wijze aan de slag door een
nieuwe functie aan (zwerf) afval te geven.
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MQ scan
Buurtsport Ooststellingwerf is vanaf augustus
2013 actief in de gemeente Ooststellingwerf.
Dit betekent een ondersteuning op het
gebied van onder andere de gymlessen, pleinspelen, sport- en spelmateriaal, vakantieactiviteiten en naschoolse sporten. Daarnaast
is buurtsport al jaren bezig om het motorisch
niveau van de kinderen inzichtelijk te krijgen
en te verhogen. Sinds 2021 doen ze dit
middels de MQ Scan. Zoals een IQ-test kijkt
naar de intelligentie, zo bepaald de MQ Scan
het motorisch niveau van kinderen.
De MQ Scan staat voor onze school gepland
op dinsdag 9 november (groep 5 t/m 8) en
woensdag 10 november (groep 1 t/m 4).
De scan wordt uitgevoerd op de reguliere
gymnastiek dagen.
De MQ-Scan bestaat uit een bewegingsbaan
met 5 tot 7 vaardigheden. Vaardigheden als
lopen, springen, balanceren, klimmen etc.
worden getest. De tijd die een kind over de
bewegingsbaan doet, bepaald haar/zijn MQscore. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een objectieve
scan. Variabelen als leeftijd, geslacht en de
tijd die het kind doet over het afleggen van
het parcours, bepalen de MQ score.
De MQ Scan wordt afgenomen door Willem
de Roo, buurtsportcoach van Stichting Scala
en de gegevens van de scan worden gebruikt
om inzicht te krijgen in het motorische niveau
van kinderen in de leeftijden 4 t/m 12 jaar.
Met als belangrijkste doel een goede
motoriek voor de toekomst te garanderen.
Kinderen met een goede motoriek beleven
meer plezier aan sport en bewegen en blijven
daardoor ook langer bewegen. Een goede
motoriek heeft direct zijn invloed op de
gezondheid van kinderen.
Door deze test op 9 en 10 november af te
nemen, kunnen de groepsleerkracht(en) en u
als ouder, inzicht krijgen in het MQ van uw
kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten
in de lessen bewegingsonderwijs worden
gelegd en wordt zichtbaar of er wellicht een
motorische achterstand is of dat er misschien
sprake is van motorisch talent.

Mocht er sprake zijn van op– of uitval, dan zal
er met u contact worden opgenomen.
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle
noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg
te dragen voor de veiligheid van persoonlijke
gegevens.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft,
kunt u te allen tijde contact opnemen met
school, maar ook met de Buurtsportcoach,
Willem de Roo: wderoo@scala-welzijn.nl
06 – 50 29 65 20

Filmdocent in groep 7/8
De kinderen van groep 7/8 hebben voor de
herfstvakantie een vrijwilliger op bezoek gehad
die heeft vertelt over Johannes van den Bosch
en de Maatschappij van Weldadigheid.
Na dit bezoek zijn de kinderen vrijdag 15 oktober op excursie gegaan naar De Proefkolonie in
Frederiksoord. Daar hebben ze ervaren hoe het
leven voor de bewoners van de koloniën er
toen uitzag. Vanuit het museum kregen de kinderen de opdracht mee, om zelf om zich heen
te kijken naar mensen in hun omgeving die zich,
net als Johannes van den Bosch, inzetten voor
een rechtvaardige en duurzame wereld. Deze
personen worden door de kinderen uitgenodigd
en geïnterviewd op school. Maandag 8 november komt film-docent Menno Boersma of Ilona
Vergonet in de klas. Zij nemen iPads mee die de
kinderen gebruiken om hun interview te filmen.
Na het interview leren ze van hen hoe de gemaakte filmpjes gemonteerd kunnen worden.
Op deze manier komen de kinderen intensief in
aanraking met maatschappelijke betrokkenheid
en leren ze hiervan verslag te doen op eigentijdse wijze…
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Leerling tevredenheidspeiling
In de week van 1 november t/m 5 november nemen wij bij de kinderen van groep 5
t/m 8 een tevredenheidspeiling af.
Aan de hand van de peiling kunnen wij:
•

achterhalen hoe tevreden de kinderen
zijn over school;

•

Achterhalen hoe wij scoren t.o.v.
andere scholen binnen Comprix.

•

Achterhalen wat de verbeterpunten
zijn vanuit het perspectief van de
kinderen.

1 november
2 november
5 november
8 november
9 november
10 november

16 november
17 november
18 november
19 november
23 november
24 november
25 november
26 november
30 november

Vragenlijst
Er zal gebruik worden gemaakt van de tevredenheidspeiling van WMK (werken met kwaliteitskaarten).
Om het schooljaar wordt deze peiling onder
leerlingen gehouden.
Aan het begin van 2022 zullen wij ook u, als
ouder, benaderen om onze tevredenheidspeiling in te vullen.

Deze week leerling tevredenheidspeiling—groep 5 t/m 8
Bezoek oudheidkamer—groep 3/4
Bag 2 school zakken worden opgehaald
Verhalenverteller in de klas—groep 3/4
Juf Greetje afwezig i.v.m. scholing, juf Dorieth van Diggelen vervangt groep 1/2
Filmdocent in de klas—groep 7/8
Dans battle —groep 5/6
MQ scan—groep 5 t/m 8
Thema ochtend afval—groep 1 t/m 8
MQ scan—groep 1 t/m 4
MR/OV vergadering
Dans battle—groep 5/6
Schoolarts (assistente), kinderen geboren in 2016
Uitdelen koeken, 14.00 uur
Indien mogelijk zakelijke ouderavond, 19,30 uur
Informatie bijeenkomst democratie—groep 8
Uitdelen koeken, 14.00 uur
Dans battle—groep 5/6
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
Teamscholing, kinderen vanaf 12.00 uur vrij!
Jeugd gemeenteraad—groep 8
Juf Greetje afwezig i.v.m. scholing, juf Dorieth van Diggelen vervangt groep 1/2
Dans battle—groep 5/6

De volgende nieuwsbrief verschijnt week 48
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Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn gestart met het project herfst.
We leren wat er allemaal bij de herfst hoort.
Wat veranderd er in de natuur en hoe is het
weer in de herfst? We hebben de letter “h”
op de deur en bedenken woordjes met de
“h”. (herfst, huis, hart, horloge etc.)
We lezen boeken over herfst, spinnen, paddenstoelen, egeltjes etc.
Op woensdag 10 november hebben we een workshop over
“Troep Snoepers & Rommelruimers”.
Info over deze workshop krijgt u nog via de mail.
11 november!
We zijn gestart met het maken van de lampion!
Het wordt dit jaar een lieveheersbeestje!
We zingen diverse 11 novemberliedjes die we ook thuis kunnen oefenen!
(zie liedjes brief)

Nieuws uit groep 3 en 4
De herfstvakantie zit er alweer op. We gaan de gezellige tijd van de feestdagen tegemoet. We zijn
gestart met het maken van de lampion.
De danslessen van juf Clarette zitten erop. Voor de herfstvakantie heeft ze vier lessen gegeven.
Het was zeer geslaagd.
De winnares van de voorleeswedstrijd in de klas is dit jaar Feline geworden.
Nogmaals gefeliciteerd Feline!
Maandag 1 november brengen we van 11.15 tot 12.30 uur een bezoek aan de Oudheidkamer in
Wolvega. De volgende rijders verwachten we om 10.45 uur bij school: Janet Brandsma, Karin Brak,
Sietske de Boer en Monique Lancee.
Dit bezoek aan de Oudheidkamer sluit mooi aan bij het thema van Blink dat de komende weken
centraal staat; ‘Kijken naar vroeger'. De leerlingen duiken in de tijd van de mummies, beleven de
tijd van ridders en jonkvrouwen van heel dichtbij en ontdekken door beroemde schilderijen uit de
Gouden Eeuw hoe het leven er toen uitzag. Ook maken de leerlingen in de klas een geschiedenistentoonstelling met oude voorwerpen van thuis. Hiervoor krijgen de kinderen binnenkort een
huiswerkopdrachtje mee.
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Groep 4 leert dit schooljaar de tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10. De tafel van 5 en 2 (=herhaling)
moeten de kinderen woensdag 3 november kennen.
Vrijdag 5 november heeft groep 4 alweer het 3e spellingdictee. De woordpakketten zijn
inmiddels mee naar huis gegaan.

Nieuws uit groep 5 en 6
Natuur
Groep 5/6 heeft deze week een bijzondere huiswerkopdracht! Voor natuur gaan we namelijk
schimmels kweken. Alle kinderen hebben een plastic zakje mee naar huis gekregen om dit
weekend iets in te doen wat gaat schimmelen. Denk bijvoorbeeld aan brood, groente, fruit of
natte blaadjes.
Vanaf maandag gaan we een schimmeldagboek bijhouden in de klas!
Lampionnen
De kinderen zijn al heel druk bezig met het maken van lampionnen. De eerste honden, draken,
eekhoorns en eenhoorns hangen al in de klas!
Keersommen
De afgelopen periode hebben we heel goed geoefend met de tafels. De tafel van 8 en 9 is nog
niet door iedereen behaald. Vrijdag gaan we deze tafels alsnog proberen af te vinken in de klas.
Daarna hebben we de tafel van 3, 4 en 10 nog te gaan.

Nieuws uit groep 7 en 8
De ouders/verzorgers van groep 7/8 worden via Parro op de hoogte gehouden.
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