Nieuwsbrief 2

maandag 17 – vrijdag 28 september

Beste ouders,
Op 25 september houden we een
informatiemarkt voor ouders, waar u een
kijkje in de klas kunt nemen. Daarnaast
vertellen we u graag over onderwijskundige
onderwerpen en externen lichten u in over
hun vakgebied. Voor elk wat wils!
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Graag horen we van u ook over welke
onderwerpen u een volgende keer
geïnformeerd wilt worden. Daarvoor staat
er een ideeënbus in de hal.
De uitnodiging voor deze markt hebben de
leerlingen vandaag meegekregen en zit als
extra bijlage bij deze nieuwsbrief.
U komt toch ook?
Fijn weekend,

Agenda:
25 sept informatiemarkt
26 sept Kangoeroeklupdag 1 t/m 4
26 sept OR vergadering
28 sept volgende nieuwsbrief

Team Weemewereld
Foutje in de schoolkalender
Helaas staat er een foutje in de schoolkalender, door een oplettende ouder
gezien.
Het rek. nummer van de OR moet zijn: NL26ABNA 0459457470
Wilt u dit zelf aanpassen op de kalender?
U kunt op dit nummer de vrijwillige ouderbijdrage overmaken. Hiermee gaan
we ook dit jaar weer mooie activiteiten organiseren!

Informatie voortgezet onderwijs groep 7/8
Tijdens de informatiemarkt geeft meester Johan aan de ouders en leerlingen
van groep 7/8 informatie over het voortgezet onderwijs. Desbetreffende ouders
krijgen hiervoor een uitnodiging via de mail.
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Gevonden voorwerpen
Aan het eind van het vorig schooljaar zijn er kledingstukken en gymtassen op
school achtergebleven. Deze spullen liggen in de hal op een tafel uitgestald.
Kijkt u even of er iets van uw kind bij ligt? Over twee weken worden de
overgebleven spullen aan een inzamelingsactie meegegeven.

Eindelijk...
Vandaag is onze langverwachte schommel geplaatst!
We hopen dat de leerlingen er veel plezier aan zullen beleven.

Even voorstellen
Stagiaire groep 3
Hallo ik ben Loren en ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent op het ROC in Almelo. Dit is mijn
laatste jaartje en dan heb ik hopelijk mijn diploma
behaald. Ik mag dit leerjaar stagelopen in groep 3, op de
Basisschool Weemewereld. Ik ben hier meestal op de
donderdag en vrijdag, de andere dagen moet ik naar
school. Sommige ouders zouden mij kunnen kennen van
de voetbalclub Dos’37, want hier sta ik geregeld achter
de bar.
Ik kijk uit naar een leuk jaar met iedereen!

Stagiair groep 7/8
Ik ben Harno Korblet, ben 41 jaar en ik woon in
Vriezenveen. Na 22 jaar gewerkt te hebben bij
Witte van Moort in Vriezenveen op de afdelingen
logistiek, administratie en productieplanning heb
ik besloten om een nieuwe weg in te slaan en mijn
droom na te jagen. In september 2017 ben ik
daarom begonnen met de Pabo op het Saxion in
Deventer om als leerkracht op een basisschool voor de klas te kunnen staan.
Naast de tijd die ik besteed aan school, doe ik ook veel aan sport zoals
hardlopen en groepslessen op de sportschool zoals bodypump en jumping
fitness. Na een korte pauze verwacht ik binnenkort ook weer als instructeur
voor de groep te staan.
Voor mijn Pabo opleiding loop ik dit jaar stage bij Basisschool Weemewereld.
Het eerste half jaar in groep 7/8 en het tweede half jaar in groep 5/6. Basisschool
Weemewereld is een fantastische school die momenteel perfect aansluit bij
mijn studie. Samen met de collega’s en de leerlingen verwacht ik er een
geweldig en leerzaam jaar van te maken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in!
Met vriendelijke groeten, Harno Korblet
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Lezen op onze school: met je groep dukaten verdienen!
Graag willen wij dat onze leerlingen van groep 1 tot en met 8 nóg meer gaan
lezen. U heeft dat misschien wel in de laatste Nieuwsbrief van het vorige
schooljaar gezien: het lezen stimuleren van alle leeftijden.
Vorige week is een nieuw plan bekend gemaakt. Veel kinderen hebben al iets
verteld of voorgelezen aan de hele school: Lina, Jet, Carlijn, Lisanne, Elisabeth,
Diemo, Vera, Amy, Lott, Sil en Jazz-Lynn. Dank jullie wel!

Op de informatiemarkt kunt u meer horen en zien over het lezen en de
dukaten.

De indeling van de hal:
Zoals u misschien al gezien hebt, is de hal iets anders ingedeeld. Graag willen
daar wij de kinderen in kleine én grotere groepjes zelfstandig laten werken en
spelen. Om de hal iets meer “aan te kleden” kunnen wij nog wat planten
gebruiken. Indien u nog een of meer grote of kleine planten voor ons heeft, wilt
u dan contact opnemen met juf Wiepke of met juf Jet. Alvast bedankt!

Kangoeroeklupdag voor de groepen 1,2,3 en 4
Op woensdag 26 september is de Kangoeroeklupdag. De kinderen kunnen die
dag gemakkelijke kleding of sportkleding aantrekken. Op deze ochtend is het
fijn als u wilt helpen met het vervoer heen en terug. Ook bent u welkom om te
kijken naar de super georganiseerde sportactiviteiten. Het vervoer: bij de
groepen 1,2 en 3 hangen papieren bij de deur van het klaslokaal, bij groep 4
kunt u met juf Wiepke mailen (w.lenk@weemewereld.nl) als u kunt helpen. Op
school kunnen de kinderen voor het vertrek nog hun drinken en fruit opeten en
drinken.
Vertrek vanaf school 10.45 uur.
Vertrek vanaf Korfbalvereniging Amicitia Vriezenveen 12.30 uur.
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Groep 1
De Gouden Weken
Ook over dit onderwerp kunt u meer horen op de informatiemarkt, maar om
alvast iets te vertellen: Om elkaar goed te leren kennen doen we iedere dag
energizers in de groep: we praten over gedragsregels, we doen activiteiten en
spelletjes. Zo hebben we een spel met een blinddoek gedaan, ontdek door
voelen wie het andere kind is. Of: het namenspel “Ik ben …. en ik ken ….” We
zitten in een kring, zeg je eigen naam en die van een ander, rol de bal naar die
ander.
Het planbord: intelligentie natuur
Deze weken zijn de kinderen al flink aan het werk gegaan met het planbord.
Bij de intelligentie natuur hebben we tuinkers gezaaid: de kinderen
schilderden een doosje, schepten tuinaarde, strooiden zaadjes en gaven een
slokje water erover. En nu maar afwachten en laten groeien!

Groep 3
Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen
en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig
leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken).
Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd.
Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling
stimuleren!
Thema kern start: Jij en ik
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de
juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en
ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn
kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein.
Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar
deze letter.
Wat leert uw kind in kern start?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en daarmee
korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze
het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe
woorden, samen een verhaal te lezen en daarover te praten.
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Groep 5 en 6
Gouden weken
De afgelopen 2 weken zijn we in de groep bezig geweest met de gouden
weken.
Samen hebben we de groepsafspraken opgesteld. Ook hebben we veelal
groepsvormende ‘energizers’ gedaan.
Wat leert uw kind in groep 5
•
•
•
•
•
•

Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker.
Optellen en aftrekken met getallen tot 1000.
Begrijpen wat de betekenis is van getallen en cijfers achter de komma.
Alle tafels kennen.
Deelsommen maken en delen met ‘rest’.
Het beheersen van de spellingregels wordt belangrijker.

Wat leert uw kind in groep 6
•
•
•
•
•
•

Bij begrijpend lezen wordt het belangrijk dat uw kind patronen herkent in
teksten en relaties gaat leggen.
De basisgrammatica wordt aangeleerd.
Begrippen die te maken hebben met eenheden van lengte en inhoud.
Grote getallen bij elkaar optellen, aftrekken en met elkaar
vermenigvuldigen.
Een introductie tot kommagetallen.
Er wordt een begin gemaakt met breuken.

Beide groepen krijgen dit jaar bij wereldoriëntatie het begin van de
Nederlandse geschiedenis, Europa en het menselijk lichaam.
Tijdens de informatiemarkt, kunt u een kijkje komen nemen en kunt u vragen
stellen.
U komt toch ook?

Groep 7 en 8
Dit jaar doen we weer mee aan de kinderpostzegelactie. Woensdag 26
september, 12.00 uur: start Kinderpostzegelactie. Dat betekent dat de
kinderen van groep 7 en 8 om 12.00 uur naar huis mogen om te starten met de
actie. Hieronder leggen we u graag uit wat het doel en nut van de actie is.
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren.
Ook onze leerlingen uit groep (6) 7 en 8 doen mee. Hun missie: 400.000
kinderen helpen aan een goed thuis. Voor kinderen, door kinderen, dat is het
motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in
zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om
postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang.
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De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze
iconische televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke
postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke producten, zoals de shopper
met tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het
heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Kind‐gemist‐briefje
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kind‐gemist‐
briefje dat u in de bus vindt, kunt u alsnog een bestelling plaatsen in de
webshop. Vergeet niet om gebruik te maken van de vermelde code! Op deze
manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal opgehaalde bedrag
door onze school geteld.
Stichting Kinderpostzegels
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op
een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk
kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen?
Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het
opgroeit... Lees meer op www.kinderpostzegels.nl
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