Even voorstellen:
Vlechtwerkers schoolmaatschappelijk werk
Via deze weg willen wij ons graag even voorstellen.
Wij zijn Brecht Witteveen en Wemanda Teunissen
en werken in het gebiedsteam als vlechtwerkers
met specialisatie schoolmaatschappelijk werk.
Vanuit deze functie zijn we aan de scholen in de
gemeente Weststellingwerf verbonden.

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Site:

Lijsterstraat 6
Postbus 260
8470 AG Wolvega
0561-614664
info@dorpsschoolwolvega.nl
www.dorpsschoolwolvega.nl
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Kaarten maken
Op vrijdag 19 mei organiseren wij een Fancy
Fair. Hiervoor gaan we een kaartenactie
houden. Alle leerlingen gaan in de week van 6
t/m 10 februari een kaart maken. Deze kaarten
worden gedrukt en in setjes van 6 stuks
verpakt. 1 setje kost € 6,00. 1 kaart kost dus
€ 1,00. Bij de verkoop van een setje van 6
kaarten, krijgt school € 2,00.
Van 1 mei t/m 18 mei kunnen de kaarten
verkocht worden. Uw kind krijgt 3 setjes mee.
Wij vragen de kinderen om zoveel mogelijk
kaarten te verkopen aan opa’s, oma’s, buren,
kennissen etc. De kaarten die niet verkocht
zijn, worden weer bij school ingeleverd. Deze
losse kaarten worden tijdens de Fancy Fair
verkocht. Het restant aan kaarten wat dan nog
overblijft wordt geretourneerd naar de
drukker. De
opbrengst van de
Fancy Fair komt ten
goede aan het
schoolplein.

Brecht Witteveen

Wemanda Teunissen

Wat doen wij?
Iedere ouder heeft wel eens vragen of
onzekerheden over het opgroeien van zijn of haar
kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel of
hebben ouders een vraag over de opvoeding. Vanuit
het schoolmaatschappelijk werk gaan wij met
ouders in gesprek over wat de zorgen zijn.
Wij kunnen eventueel kortdurende ondersteuning
bieden aan ouders en kinderen op verschillende
gebieden. Soms is één gesprek al voldoende.
Een reden om contact met ons op te nemen zou
bijvoorbeeld kunnen zijn:
-

-

mijn kind zit niet lekker in zijn vel/ heeft
weinig zelfvertrouwen
ik heb vragen over de opvoeding
mijn partner en ik gaan uit elkaar en we
willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen
mijn kind wordt gepest of is zelf een pester
er zijn thuis spanningen, bijvoorbeeld
vanwege een echtscheiding, langdurige
ziekte of sterfgeval

Het kan zijn dat een andere vorm van hulp
passender is, wij bekijken dan met u samen hoe en
door wie deze hulp het beste geboden en ingezet
kan worden.
Hoe komt u met ons in contact?
Mocht u een vraag aan ons hebben dan kunt u
contact opnemen via school of rechtstreeks.
Via school
Neem contact op met de leerkracht van uw kind of
met de intern begeleider, zij helpen u dan verder.

Rechtstreeks
Brecht Witteveen
0561-691346
06-13562941
b.witteveen@weststelling
werf.nl

Wemanda Teunissen
0561-691377
06-82225229
w.teunissen@weststelling
werf.nl

Groep 3/ 4
’s Middags zitten groep 3 en 4 bij elkaar.
Samenwerken staat vaak centraal. Afgelopen
week hebben zij in groepjes van 3 leerlingen
een werkstuk gemaakt. Daarna presenteerde
elk groepje zijn werkstuk aan de klas, maar ook
aan de kleuters. Hieronder treft u een mooi
voorbeeld aan.

Oud papier
Vrijdag 3 maart 2017 wordt het oud papier
weer opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons
willen helpen.
Elena en Kimberly de Vries
Amir en Badr Aboulghazi
Tein en Giel Betten
Siebong en Siggi Cheng
Benthe Groenman
Timo van der Veen
Clarissa en Cynthia van Drogen
Xavira Meijer
Iman en Omar Metwali

Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom,
elke ouder is welkom. Hoe meer helpende
handen, hoe eerder de klus is geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega.
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u
bij voorbaat voor de medewerking.
Kleuters
Juf Babs is samen met de
kinderen kleding aan het
ontwerpen. Een truitje
borduren en een broekje
met vlechtwerk. Dit is een
opdracht voor de oudste
kleuters. Het doel is: de
ontwikkeling van de fijne
motoriek. Dit is een
voorbereiding op het
latere schrijven. Maar dat
hebben de kinderen
helemaal niet door, ze
vinden het prachtig om te
doen. En het resultaat mag
er ook zijn.

Nieuws uit groep 5/6
Luizenzakken
Door slijtage, wassen en gebruik waren veel
luizenzakken versleten of kapot. Veel kinderen van
groep 5 en 6 hebben daarom een nieuwe luizenzak
gekregen. Niet alleen vanwege eventuele overwandelende luizen. De zakken zijn ook ideaal om
mutsen, petten enz. in te bewaren. En tegen een
vakantieperiode kunnen schoolspullen erin gestopt
worden om mee te nemen van huis. Hopelijk
verdwalen de handschoenen nu ook niet meer. En
raken de kinderen geen spullen meer kwijt.
Huiswerk
Door de aangepaste privacy wet was ik genoodzaakt
om de accounts van de kinderen aan te passen.
Hierdoor kon afgelopen week geen huiswerk
gemaakt worden. Nu hebben de kinderen een

aangepast account zonder echte namen. En
kunnen ze weer volop woordjes oefenen!
Methodes
Deze en volgende week ronden we van
rekenen blok 3 af.
De kinderen van groep 5 hebben geoefend
met digitale tijden, aanvullen tot de 1000,
rekenen met een kalender en het rekenen met
ml-cl-l.
Groep 6 heeft geoefend met grote keer- en
deel sommen, breuken benoemen, rekenen
met geld en verhoudingstabellen.
Ook sluiten we deze en komende week blok 4
van taal en spelling af.
Groetjes juf Ingrid
Oudergesprekken
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari staan
de oudergesprekken gepland. Wij zijn zo vrij
geweest om al vast een schema te maken. Met
het maken van dit schema is rekening
gehouden met uw voorkeur van andere
oudergesprekken. Mocht u toch op het
geplande tijdstip verhinderd zijn, laat het ons
even weten. Dan zoeken we naar een
oplossing. Als bijlage aan deze nieuwsbrief
treft u het schema aan.
Nieuwe methodes
School oriënteert zich momenteel op de
aanschaf van een nieuwe methode
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek. Hiervoor willen wij naar 1
geïntegreerde methode. We vinden dat deze
vakken niet los van elkaar staan. Door deze
vakken geïntegreerd aan te bieden, kunnen
leerlingen verbanden herkennen.
Meester Hedzer en juf Geartsje zijn afgelopen
woensdag naar de Onderwijsbeurs geweest en
hebben met verschillende methodeaanbieders
gesproken. Zij waren erg enthousiast over de
methode DaVinci. Wordt vervolgd.

DAVINCI
De methode DaVinci is dé nieuwe methode voor
wereldverkenning. Het maakt van onderwijs een
samenhangend geheel en beslaat de kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld,
wereldburgerschap, burgerschapsvorming, de
Canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21th
century skills, Wetenschap & Techniek en

Persoonsontwikkeling. Leerkrachten geven geen
aparte vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, techniek,
maatschappijleer, techniek, natuur- en
scheikunde en levensbeschouwing meer, maar
bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per
week. Op deze manier zullen kinderen verbanden
zien tussen alles wat aangeboden wordt.
Het totale lesmateriaal bestaat uit 30 thema’s
voor groep 1 t/m 8.
groep 1: Zomer, Herfst, Winter, Lente deel 1
groep 2: Zomer, Herfst, Winter, Lente deel 2
groep 3: Wie ben ik, Samen op de wereld, De
wereld in de toekomst, Over polen en planeten
groep 4: Lang geleden, Schatten van de aarde,
Weer en Water, Van ridders tot ruimtevaart
groep 5: Het begin, Het leven in en rond het
water, Het leven op het land en De eerste mens
groep 6: Egyptenaren, Grieken & Romeinen,
Middeleeuwen
groep 7: Indianen, Vikingen, Ottomanen, Nieuwe
Tijd
groep 8: Maori’s, Aziaten, Nieuwste Tijd
Niet alle groepen hoeven mee te doen, er kan ook
in groep 2, 3, 4 of 5 begonnen worden met de
methode DaVinci.
EEN VOORBEELD:
Als we het over de Egyptenaren (geschiedenis)
hebben, bekijken we eerst de tijdlijn van de hele
menselijke beschaving en de plaats die de
Egyptenaren daarin nemen. Vervolgens
behandelen we de piramides (techniek). Die
piramides zijn gemaakt van zandsteen
(aardrijkskunde) dus gaan we kijken waar
zandsteen voorkomt in Afrika. De piramides
werden gebouwd vanwege een geloof in leven na
de dood (levensbeschouwing), we kijken naar wat
de kinderen zelf geloven en of dat aansluit bij een
van de wereldgodsdiensten of juist niet. De Nijl
speelt een belangrijke rol in het oude Egypte, we
gaan onderzoeken welke dieren en planten
(biologie) er leven in en om de Nijl en dat
vergelijken met een rivier in de buurt van je eigen
woonplaats.

www.demethodedavinci.nl
Agenda februari, maart en april
2-2
Juf Geartsje training beeldcoaching. Juf
Lisa staat voor groep 6
3-2
luizencontrole
6-2
start met de muzieklessen, 1 lesuur per
week voor alle groepen t/m 20 maart
7-2
teamvergadering vanaf 14.15 uur
7 en 8 -2 Meester Hedzer is vrij wegens
verhuizing. Hij wordt vervangen door
meester Dirk.

10-2
11-2
13-2
14-2
14-2
15-2

rapporten mee
Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
oudergesprekken
Weststellingwerf voorleeswedstrijd
Training Techniek, juf Geartsje, juf
Ingrid, juf Pietje en juf Lidy

20 - 2 t/m 24 - 2 voorjaarsvakantie
28 -2
2-3
3-3
3-3
8-3
14-3
14-3
15-3
16-3
17-3
20-3
22-3
30-3
4-4
6-4
7-4
7-4
10-4
11-4
12-4
14-4
17-4
19-4
21-4

Peilingsonderzoek groep 8
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
luizencontrole
Oud papier
Training Techniek, juf Geartsje, juf
Ingrid, juf Pietje en juf Lidy
maandsluiting groep 3/ 4
Ouderverenigingvergadering
Verkiezingen leerlingenraad
14.15 Het hele team BLP-training
teamdag, leerlingen vrij van school
14.15 teamvergadering
Is nog niet zeker. Open dag.
Juf Geartsje training beeldcoaching
14.15 uur Teamvergadering
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Luizencontrole
Oud papier
Oudergesprekken op verzoek
Oudergesprekken op verzoek
Schoolvoetbaltoernooi
Goede Vrijdag (vrij)
2de paasdag (vrij)
14.15 uur Teamvergadering
Koningsspelen/sportdag

24 - 4 t/m 28 - 4 meivakantie

Denk u even aan de bijlage? Dit is
het schema van de
oudergesprekken op 13 en 14
februari!

