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Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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16 sep – 16
20 sep
16
18
20

sep: Nieuwsbrief
sep: Ouderavond Kanjertraining 19.30 – 21.30 uur
sep: Kijklessen Kanjertraining
sep: Studiedag Lina; Liesbeth vervangt
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23 sep – 23 sep: begin startgesprekken tot herfstvakantie
27 sep
25 sep: verkoop kinderpostzegels
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30 sep – 30
04 okt
02
03
03
03
04
05
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07 okt – 11 okt: studiedag Lianne
11 okt

sep: Nieuwsbrief
okt: Start kinderboekenweek met thema “Reis mee!”
okt: Fietskeuring fietsen groep 4 t/m 8
okt: Schoolvoorstelling alle groepen
okt: oud papier
okt: groep 6 brengt bezoek aan dierenasiel
okt: Dag van de leraar

Even bijpraten
We zijn nu een paar weken aan het werk en het ‘draait’ lekker in alle groepen. In het begin is het altijd
wel even wennen: nieuwe (combinatie)groep, nieuwe leerkracht, ander lokaal, maar we zijn helemaal
gewend!
Gea en Cécile zijn begonnen met een groep van 11 leerlingen en de 12e leerling komt al heel regelmatig
kijken. In de loop van het schooljaar komen nog nieuwe leerlingen bij in deze groep.
Dieta en Lianne werken samen in groep 3-4 en dit gaat prima. Eline is een fijne collega, die als
klassenassistent meehelpt! Er is veel overleg en de taken zijn goed verdeeld. Dieta vervangt Lianne als
zij haar studiedagen heeft en dat is fijn: er hoeft geen vreemde leerkracht in de groep lesgeven.
Liesbeth en Lina zijn samen verantwoordelijk voor groep 5-7 en Linda is verantwoordelijk voor groep 68. Beide combinatiegroepen zijn niet heel groot en er is veel tijd om ook met leerlingen in kleine groepjes
te werken. Op de dinsdag- en donderdagmiddag worden de groepen anders gecombineerd zodat de
lessen aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, Engels gegeven kunnen worden. Soms combineren we de
groepen 5-8 met godsdienst en heeft Linda tijd om met enkele kinderen apart te werken. Ook fijn, dat
liesbeth Lina vervangt als zij afwezig is.
Soms zijn er extra mensen in de school, die met leerlingen apart werken. Zo krijgen bijvoorbeeld enkele
leerlingen extra hulp omdat zij dyslexie hebben.
Vrijdag ontvingen we het verdrietige bericht, dat er geen behandingsmogelijkheden zijn voor onze
directeur-bestuurder, dhr. Wever…. Woorden schieten te kort. We wensen hem, zijn vrouw, kinderen en
andere mensen om hun heen heel veel sterkte en hopen dat ze kracht krijgen in deze moeilijke periode.
Na de kerstvakantie gaan de leerkrachten scholing volgen over Close Reading. De aanpak van Close
Reading komt uit Amerika en laat goede resultaten zien op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend
luisteren. Kenmerken van Close Reading zijn:
- Een tekst wordt meerdere keren gelezen om tot dieper begrip te komen.
- Het herhaald lezen wordt gestimuleerd met tekstgerichte vragen.
- Er wordt gewerkt met een complexe tekst of prentenboek.
- Kinderen leren aantekeningen maken in de tekst tijdens het lezen en gaan expliciet op zoek naar
bewijzen.
- Er vindt interactie plaats over de tekst tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en
leerling.

De scholing vindt op drie middagen plaats:
dinsdag 14 januari: vanaf 14.15
woensdag 26 februari: vanaf 14.15
donderdag 23 april: vanaf 14.15
Op de dinsdag- en donderdagmiddag zullen de schooltijden aangepast worden. Waarschijnlijk korten we
de middagpauze in en zijn de kinderen om 14.00 uur vrij. In één van de volgende nieuwsbrieven kunt u
dit lezen, maar u kunt er nu alvast rekening mee houden, dat uw kind(eren) deze dinsdag en donderdag
om 14.00 uur vrij is/zijn!
Daarnaast zijn nog twee observatiedagen ingepland. In de klassen worden lessen begrijpend
lezen/luisteren geobserveerd en zullen we adviezen krijgen om onze lessen te verbeteren.
De scholing volgen we samen met de collega’s van Het Mozaïek uit Stadskanaal.
Bij de scholen in onze omgeving zien we steeds vaker, dat het traditionele rooster vervangen wordt door
een vijf-gelijke-dagenrooster of een continue-rooster. Enkele jaren geleden is er bij ons op school
geïnventariseerd of hier op school ook belangstelling voor is. De conclusie was, dat er weinig
belangstelling was voor het veranderen van het rooster. De laatste maanden komen er vaker vragen over
mogelijke invoering van een ander rooster, vandaar dat wij nogmaals willen inventariseren of hiervoor
belangstelling is. Bij het veranderen van het traditionele rooster kan aan verschillende andere modellen
gedacht worden, zoals vijf gelijke dagen met een korte middagpauze, het continue-rooster met een korte
middagpauze, maar wel een vrije woensdagmiddag en zo zijn er meer modellen. Natuurlijk kunnen we er
ook voor kiezen om het traditionele rooster te houden! Bij de startgesprekken vragen we u of u graag
het traditionele rooster wilt houden, of open staat voor het verder uitwerken van mogelijkheden voor een
ander rooster. Wanneer meer dan 50% van de ouders hier positief tegenover staat, zullen we (samen
met nog enkele andere schoolteams uit onze scholengroep) mogelijkheden uitwerken voor invoering van
een ander schoolrooster. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen u dan in de loop
van het jaar uitnodigen voor een informatieve ouderavond over voor- en nadelen van verschillende
roosters.
Startgesprekken
Vanaf 23 september beginnen we weer met de startgesprekken. Morgen ontvangt u het rooster. We
hebben bij de indeling rekening gehouden met de werkdagen van de leerkrachten en de combinatie van
broertjes en zusjes. We hopen, dat u op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn. Wilt u uiterlijk donderdag
doorgeven, als u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn?
Informatieavond
Fijn, dat u aanwezig was op de informatieavond. We hopen elk jaar op veel belangstelling van de ouders
omdat we graag aan iedereen zoveel mogelijk informatie willen geven over de organisatie in de groepen,
methodes en afspraken. Maar heeft u tussendoor vragen, dan is het altijd mogelijk om een afspraak te
maken met de leerkrachten!
Tijdens de informatieavond heeft u ook informatie gekregen over het ict-onderwijs bij ons op school.
Welke devices we hebben en op welke manier deze worden ingezet. In het voorjaar gaan leerlingen uit
groep 5 en 7 meedoen met de Lego League. De Lego League is een educatief programma dat jongeren
uitdaagt de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie te onderzoeken aan de hand van
verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema. De kinderen gaan
werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen. De
opdrachten zijn:
- Ontwerp en programmeer een robot;
- Voor je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten
Op de finale dag in juni moeten de kinderen een presentatie geven.
Voor ons is ook nog niet helemaal duidelijk, hoe dit vorm gegeven moet worden in de school, maar in de
loop van het jaar krijgen wij hier voorlichting over.
Tijdens de ouderavond is ook nog gevraagd of u eraan wilt denken om gymkleren mee te geven op de
dagen dat groep 5-8 naar gymnastiek gaan. En ook een fiets moet deze dag niet ontbreken!
Het gebeurt regelmatig dat kinderen eten en/of drinken vergeten voor de fruitpauze (en soms ook voor
het overblijven tussen de middag). Dat is jammer…. Probeert u ook hieraan te denken!
Oudcpapier
Het oud papier is weer opgehaald. Fijn, dat er weer zoveel papier opgehaald kon worden. U
mag uw papier bewaren tot 3 oktober!
Worstenactie
Wat hebben de kinderen enorm hun best gedaan en wat kunnen er weer veel worsten besteld
worden! De worsten zijn besteld en zullen deze week nog meegegeven worden naar huis!

Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. De leerlingen van
groep 8 hebben meegedacht over de keuze van het doel. Dit schooljaar willen we geld inzamelen voor
De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde. Eens in de twee/drie jaar mag een groep
kinderen uit Wit-Rusland, die in besmet gebied wonen, naar Nederland komen voor herstel van de
lichamelijke weerstand en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid ( 6 – 8 weken). De kinderen
worden opgevangen in christelijke gezinnen.
Een voorbereidingsteam komt uit verschillende kerkelijke gemeenten in Mussel en Onstwedde. Dit team
heeft verschillende taken om het verblijf van de kinderen in Nederland zo goed mogelijk te doen verlopen.
Het team werkt met onbetaalde vrijwilligers, maar er is wel geld nodig voor de reis en het verblijf van de
kinderen. Dit schooljaar willen wij meehelpen met het inzamelen van geld voor het verblijf van deze
kinderen.
Kinderpostzegels
Woensdag 25 september gaan de leerlingen van groep 7-8 kinderpostzegels verkopen. Dit jaar heeft de
Kinderpostzegelactie als thema ´Dichtbij ieder kind, samen in actie voor dakloze kinderen´. Dit jaar wordt
een deel van het opgehaalde geld ingezet voor daklozenopvang. Deze kinderen hebben al veel
meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijke periode heen. De opbrengst gaat
deels naar kinderen in Nederland en deels naar kinderen in het buitenland. Maar omdat wij meedoen met
Bibliotheek op School, mogen we ook een deel van de opbrengst besteden aan de aanschaf van nieuwe
boeken!
Kanjertraining, gouden weken, ouderavond en kijklessen
Vanavond houden we de ouderavond over de Kanjertraining.
Deze avond is Nienke Okkema aanwezig en zij zal vertellen over de Kanjertraining. Wat houdt de
kanjertraining precies in, welke afspraken worden gemaakt, waar draait het om in de Kanjertraining en
andere onderwerpen komen aan de orde. Op woensdag 18 september geeft
Nienke in alle groepen een les Kanjertraining en u mag hierbij aanwezig zijn!
Het zou heel fijn zijn, als van alle kinderen een ouder aanwezig kan zijn. Ook
zijn er op de ouderavond mensen aanwezig van Stichting Madelies. De
Stichting Madelies werkt op scholen met gezinsklassen en mogelijk kan dit ook
op de Verbindingsweg!
De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen van school samen met
hun ouder(s) of een andere belangrijke volwassene een periode van 10 weken
een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas. De gezinsklas is
geschikt voor kinderen die het moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het
leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat.
Voorbeelden van vaardigheden waar we aan kunnen werken zijn
concentreren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren of
samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een
probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We
onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te
trainen (vaak in de vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten
dan met elkaar, terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels
een beloningssysteem gescoord in de klas door de leerkracht.
Meer informatie kunt u vinden op www.madelies.nl/de-gezinsklas.
We hebben toestemming van de gemeente om als pilotschool hiermee te beginnen. Als het een succes
wordt, zullen misschien andere scholen volgen.
Oktober Kindermaand
In oktober vindt het evenement Oktober Kindermaand weer plaats. Kinderen kunnen gratis op de zaterdag
en zondag in oktober naar bijzondere musea, theaters en andere culturele activiteiten. De kinderen krijgen
deze week een kaart mee en kunnen stikkers verzamelen. Bij een volle kaart krijgen ze bij de derde
activiteit een mooie prijs!
Kinderboekenweek
Op 2 oktober begint de kinderboekenweek weer met als thema “Reis mee”. We willen de
kinderboekenweek deze ochtend samen met de kinderen openen. Kunstenares is een deel van deze
ochtend ook aanwezig. Op dinsdag 8 en vrijdag 11 oktober zal ze in alle groepen een workshop geven
passend bij het thema van de kinderboekenweek. Op donderdag 3 oktober gaan alle leerlingen naar een
voorstelling in de Veenhorst, die vanuit de Brede School Musselkanaal en Cereswijk georganiseerd wordt.

Groep 1-2-3 wordt om 9.30 uur verwacht, groep 4-5-6 wordt om 10.45 uur verwacht en groep 7-8 wordt
om 13.00 uur in de Veenhorst verwacht. Voor het brengen en halen van groep 1-2-3 zoeken we
chauffeurs, de andere leerlingen gaan op de fiets en worden deze ochtend dus op de fiets! Wilt u dit
doorgeven aan Cecile of Dieta? ’s Morgens worden de fietsen van de leerlingen van groep 4 t/m 8 gekeurd,
dus iedereen heeft dan een goeie fiets! Het zou fijn zijn als er één of twee ouders mee willen fietsen met
groep 4-5-6 naar de Veenhorst! Wilt u dit doorgeven aan Lina.
Dierendag
Vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Elk jaar brengt groep 6 een bezoek aan dierenasiel Ter Marse in
Stadskanaal en overhandigen wij een verzameld pakket met eten/speeltjes/ oude handdoeken e.d. voor
de dieren. Stichting Dierentehuis Ter Marse, heeft als voornaamste doelstelling de opvang van thuisloze
honden en katten in haar verzorgingsgebied. Het werkgebied/ verzorgingsgebied van het Dierentehuis
omvat de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Midden-Groningen. De voormalige gemeente
Vlagtwedde (na de herindeling gemeente Westerwolde) valt ook binnen ons werkgebied. In 1968 werd
Dierentehuis Ter Marse opgericht met als primair doel: opvang van zwerfhonden en zwerfkatten. Het asiel
was tot begin 2006 gevestigd aan de Maarsbroek te Stadskanaal. In 2006 zijn ze verhuisd naar het huidig
onderkomen: een prachtig nieuw pand aan de Stelmaker 10 te Stadskanaal. Hier hebben de dieren veel
meer ruimte, is de omgeving veiliger, schoner en minder stressvol en zijn de werkomstandigheden voor
het personeel ook veel beter. In het nieuwe pand is behalve een dierenasiel ook een dierenpension voor
honden en katten aanwezig. Stichting Dierentehuis Ter Marse vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum.
Tijdens deze periode is de stichting uitgegroeid tot een professioneel opererende organisatie en vervult
maatschappelijk gezien voor de gehele regio, en zelfs daarbuiten, een belangrijke rol. Helpt u mee met
verzamelen, zodat we een leuk pakket kunnen aanbieden namens de school? Alvast bedankt!
Kindpakket gemeente Stadskanaal
De gemeente Stadskanaal stelt kindpakketten beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het
kindpakket betekent een tegemoetkoming in de financiële kosten voor schoolgaande kinderen. Het college
wil dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld meedoen aan
dezelfde activiteiten als leeftijdsgenoten en kunnen zijn de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn.
Het kindpakket bestaat uit:
- Het schoolpakket
- Het sociaal participatiefonds
- Stichting Leergeld
- Jeugdfonds Sport
- Jeugdfonds Cultuur
- Stichting Provinciaal Studiefonds
- Veur Noppes
- Kringloopwinkel Wedeka
- Ruilwinkel Alteveer
Door de gemeente is gevraagd of de scholen de ouders op de hoogte willen brengen van het kindpakket.
Op school zijn folders verkrijgbaar!
ICT
In het afgelopen schooljaar zijn onze computers vervangen door chrome-books en I-pads. We hebben
nu beeldschermen over. Deze willen we verkopen voor € 10,00 per stuk. De toetsenborden zijn voor
€ 5,00 te koop. Op is op!!
Computertypen
Van verschillende bedrijven ontvangen we folders over computertypen. Dit kan via een onlinecursus
gevolgd worden, maar waarschijnlijk wordt er ook een typcursus aangeboden op een locatie in het
centrum van Musselkanaal (waarschijnlijk in De Lindenborgh), voor de kinderen van groep 6-7-8. Folders
liggen in school!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 29 oktober komt de schoolfotograaf op school. Er worden foto’s gemaakt van de leerlingen
apart, broertjes en zusjes samen, groepsfoto’s en eventueel familiefoto’s(kinderen). We hebben dit jaar
voor een andere schoolfotograaf gekozen: De nieuweschoolfoto.nl.

Ubbo Xperience Ubbo Emmius Onstwedde
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd voor Ubbo Xperience in het Ubbo Emmius van Onstwedde
op woensdag 9 oktober van 13.30 – 18.00 uur:
“Deze uitnodiging is voor denkers en doeners!

Kom kennismaken op het Ubbo Emmius in Onstwedde. Samen met je ouders kun je deze middag de sfeer
proeven, kennismaken met de docenten en de verschillende vakken die je straks zult gaan volgen.
Ontdek hoe je scheikunde in je dagelijks leven kunt toepassen, ervaar dat je een debat van je ouders
kunt winnen, wees sportief in de gymzaal en zie hoe taal kan leiden tot bijzondere verhalen.
Er zijn workshops voor leerlingen, voor ouders of voor beide. Jullie juffen en meesters zijn ook van harte
welkom.
Wees welkom 9 oktober en beleef onze locatie tijdens deze Ubbo Xperience.
Wij kijken uit naar jullie komst!
Namens het team Ubbo Emmius Onstwedde”
Logopedie
Onderaan deze nieuwsbrief kunt u nog informatie lezen over logopedie op school!
Reünie
Op zaterdag 27 juni houden we een reünie voor oud-leerlingen en –leerkrachten. We willen hiervoor een
werkgroepje samenstellen voor de organisatie van de reünie. Via Facebook is dit al aangekondigd, maar
niet iedereen heeft Facebook. Er is één reactie binnengekomen voor de werkgroep. Kent u iemand, die
wil helpen? Opgeven kan via de mail: directie.verbindingsweg@sgperspectief.nl!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
20 sep
22 sep
22 sep
24 sep
25 sep
01 okt
17 okt
17 okt

Patrick
Marindy
Lisan
Jason
Marijke
Gerrit
Sven
juf Lina

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

4
5
7
3
8
1
6

LOGOPEDIE op school
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u laten weten dat de mogelijkheid bestaat om uw kind
logopedische therapie te laten volgen op C.B.S. de Verbindingsweg. Gebleken is dat het voor
sommige leerlingen een te zware belasting vormt om dit nog na schooltijd te laten plaatsvinden
en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier
beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. De school heeft deze zorg uitbesteed
aan De Praatmaat Groep (sinds 1989).
Logopedist Nancy Suurd is elke donderdag op school aanwezig. Zij verzorgt zowel het
onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem,
mondmotoriek en gehoor in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Nancy is een
ervaren logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid met verschillende
specialisaties. Voor vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht. Kom gerust
eens langs!
Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist.
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw
zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website:
www.depraatmaatgroep.nl
Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op school) of online via
de website, of door contact op te nemen met onze logopediste:
Nancy Suurd nancy@depraatmaatgroep.nl 06-14140866
DE PRAATMAAT GROEP info@depraatmaatgroep.nl
06-12988729

