Nieuwsbrief - Alteveer
03-09-2021

-

nr. 1

Kalender













Maandag 6 september voorstelling verkeer groep 1/2
dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9, vrijdag 10 september avondvierdaagse
Dinsdag 7 september groep 5/6 fiets mee i.v.m. verkeer.
Donderdag 9 september informatieavond (digitaal)
Vrijdag 10 september clinic FC Groningen
Maandag 13 september t/m vrijdag 17 september spreekweek
Donderdag 23 september schoolschrijfster Corien Oranje bezoekt de klassen
Vrijdag 1 oktober nieuwsbrief
Donderdag 7 oktober Burgemeester komt voorlezen
Vrijdag 15 oktober boekenbal (activiteitencommissie)
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie
Maandag 25 oktober studiedag; alle leerlingen zijn vrij

De kop is eraf. Helaas moest groep 7/8 afgelopen week in quarantaine. We hopen dat groep 7/8 weer snel
fysiek de lessen op school kan volgen. Vanwege de quarantaine periode hebben we besloten om de
informatieavond die gepland staat op donderdag 9 september niet fysiek door te laten gaan. Alle ouders
krijgen de informatie van hun kind donderdag op papier of digitaal.
Verkeer
Vrijdag 27 augustus heeft groep 3/4 al veel over verkeer geleerd tijdens de verkeersvoorstelling Stop Licht!.
Groep 1/2 bekijkt deze voorstelling op maandag 6 september.
Clinic FC Groningen
Vrijdag 10 september hebben de leerlingen
uit groep 3 t/m 8 geluk. FC Groningen komt
een voetbalclinic geven.

Startgesprekken (10 minuten)
De oudergesprekken vinden plaats van maandag 13 september t/m vrijdag 17 september.
Leerlingen van groep 7/8 worden samen met hun ouders/verzorgers verwacht.

Groep 0/1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Maandag 13 september

Dinsdag 14 september

Woensdag 15 september

Donderdag 16
september

xxxxxxxxxxxx
14.30-17.00 uur
xxxxxxxxxxxxxx
12.00-13.00 uur

12.00-13.00 uur
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
12.00-13.00 uur

12.15-13.30uur
13.00-14.30 uur
13.00-14.30 uur
12.15-13.30 uur

15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
12.00-13.00 uur

U kunt uw voorkeur uiterlijk dinsdag 7 september mailen naar directie.dehochte@sgperspectief.nl.
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Cursus typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8
In september willen we bij voldoende deelname (minimaal 8 leerlingen) starten met een computercursus.
Tijdens deze cursus leren de kinderen typen en leren ze werken met Word en Power Point.
De cursus zal gedurende het schooljaar 15 keer plaatsvinden op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur op
school.
U kunt wellicht gebruik maken van Stichting Leergeld mocht u inkomen lager zijn dan de inkomensgrens. Meer
informatie is te vinden via Leergeld Zuid-Oost Groningen | Zuid-Oost Groningen
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Openingstijden schoolbibliotheek:
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8.
Gymtijden
Maandagmiddag groep 3/4 en 7/8
Donderdagmiddag; groep 5/6
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4
Vrijdagmiddag groep 5/6 en groep 7/8
Deze week nieuws uit groep 3/4
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.
In groep 3-4 zijn we dit schooljaar met een gezellige groep van 24 leerlingen: 7 in groep 3 en 17 in groep 4. Van
maandag t/m donderdag worden deze groepen tijdens de ochtend gesplitst, zodat er extra effectief
onderwezen kan worden door juf Erna, Juf Heidi en juf Janneke.
We hebben een goede start gehad in groep 3-4. We hebben geluisterd naar het verhaal van juf Knotje: een
gekke juf die niets van de regels op school begreep. Naar aanleiding van dit verhaal hebben we samen
besproken welke regels we nu eigenlijk zelf belangrijk vinden in onze groep en zijn er mooie regels opgesteld.

Dit sloot goed aan bij de les van verkeer: verkeersborden laten ook regels zien en de kinderen mochten zelf in
tweetallen een verkeersbord voor in de klas ontwerpen.
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Op vrijdag 27 augustus kregen we ook nog een leuke verkeersvoorstelling te zien. In Stop!Licht! werd o.a.
uitgelegd hoe een rotonde werkt en wat je als fietser bij een rotonde moet doen.
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In groep 3 zijn we begonnen met kern Start van Veilig Leren Lezen en de kinderen lezen al woorden als ik, mis
en Kim. Bij rekenen oefent groep 3 volgorde van de getallenrij t/m 12 en het handig of verkort tellen.
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Daarnaast wordt er druk geoefend met het leren schrijven. Gelukkig is er ook nog tijd om af en toe te spelen.

In groep 4 lezen we met de nieuw versie van de methode Estafette. We oefenen hierbij niet alleen goed en vlot
lezen, maar ook vloeiend lezen. Bij dit laatste leren de leerlingen bijvoorbeeld om goed te kijken naar
leestekens en hun stem te gebruiken bij het voorlezen. Daarnaast zitten er in deze nieuwe versie ook
opdrachten voor begrijpend lezen, omdat het heel belangrijk dat je ook begrijpt wat je leest. Bij rekenen zijn
we begonnen met het herhalen van de getallenrij t/m 100 en de splitsingen, want die kennis moet er als basis
nu goed inzitten. In groep 4 moet hard gewerkt worden, want naast lezen, schrijven en rekenen, hebben we nu
ook Taal en Spelling op ons programma staan. Bij Taal op Maat werken we nu over het thema Om je heen; het
gaat daarbij bijvoorbeeld over je familie en over (huis-)dieren. Leuke onderwerpen waarover iedereen wel iets
weet!
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Vanuit de activiteitencommissie:
We hebben een mooi aantal aanmeldingen voor de avondvierdaagse ontvangen. Wij hebben er zin
in! Vanwege de quarantaineperiode hebben we iets geschoven met de dagen. We gaan lopen van
dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september. We vertrekken dinsdag, woensdag en
donderdag om 17.30 uur vanaf school en op vrijdag om 18.00 uur. We wensen alle wandelaars veel
plezier!
We gaan deze maand ook een bolchrysantenactie organiseren.
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die willen helpen;
1 Mensen die donderdagavond 9 september een aanhanger willen brengen naar Luring. De
aanhangers worden vrijdag volgeladen met chrysanten en zullen daar tot de verkoop van zaterdag
blijven staan.
2 op zaterdagochtend 11 september zoeken we mensen die:
bolchrysanten willen verkopen (1 voor 6 euro en 2 voor 10 euro)
bolchrysanten willen vervoeren in een trekker met aanhanger, auto met aanhanger enz.

Vele handen maken licht werk!
Graag uiterlijk maandag 6 september aanmelden
bij Albertha, Tanja of Suzanne
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