Nummer 09
17 januari 2019
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
21 januari
Start Citotoetsen
22 januari
Groep 7 en 8 klassiek ballet
24 januari
Groep 3 en 4 vouwstenen
29 januari
Groep 7 en 8 klassiek ballet
08 februari
Groepen 1 t/m 4 hele dag vrij
11 februari
Groepen 1 t/m 4 hele dag vrij
14 februari
Open dag
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Vrijwillige ouderbijdrage 2018/2019
Ieder jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van de kinderen op onze school om een vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om voor en met de kinderen leuke activiteiten te kunnen
organiseren. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, jaarafsluiting, maar ook een excursie, opa & oma-ochtend en alle
andere leuke zaken. De bijdrage komt ten gunste van alle kinderen op onze school.
In de bijlage vindt u de brief van de OuderVereniging met meer informatie.

Nieuwe activiteitenladders uit!
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek
maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van februari t/m juni.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches
van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er is 1 ladder voor de gehele gemeente
Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met skiën, voltige of lekker gaan dansen bij de streetdance activiteit. Voor de kleinere
kinderen staat er bijvoorbeeld yoga en dansen & spelletjes op het programma.
Ook kun je leren toneelspelen, koken en zelfs drummen met je opa of oma.
In de voorjaarsvakantie is er een te gekke Mega Workshopdag in Norg. Ook kun je kennismaken met skateboarden en
bmx-en in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 17 januari op via www.activiteitenladder.nl

Workshop vouwstenen voor groep 3/4
Jobbe Holtes geeft een workshop van ongeveer een uur.
Vouwstenen zijn kartonnen stroken. Er zijn kleine stroken (5 cm breedte) en grote stroken (12 cm breedte). Hiermee
kunnen modulaire constructies gebouwd worden in oneindig veel variaties en afmetingen. Met het werken met de
Vouwstenen wordt het ruimtelijke, technische en creatieve inzicht bij kinderen gestimuleerd.

Website
Zoals u in de vorige Elsakker info heeft kunnen lezen zijn we druk om een nieuwe website te maken. Het raamwerk is
klaar en op dit moment wordt de site ‘gevuld’. Ik hoop dat de site dan ook snel online komt te staan.

Nieuwe leerling
Welkom Beau!
Voor de kerstvakantie heeft hij al een aantal dagdelen meegedraaid in zijn nieuwe groep.
Beau is het broertje van Tygo in groep 3.
We wensen Beau vele leuke en leerzame jaren toe!

Leerlingenraad
Het afgelopen jaar is de leerlingenraad al een aantal keren bij elkaar geweest. We bespreken dan onder andere wat er
binnengekomen is in de ideeënbus. Een van de ideeën was een luchtverfrisser in de toiletten. Vanaf deze week is dat
voor elkaar gemaakt. In elke WC hangt nu een luchtverfrisser.
Ook is er gesproken over belijning op het schoolplein bij de basketbalpaal. Dit wordt nog uitgezocht. De lijnen
schilderen kan sowieso, maar misschien is er een ‘mooiere’ oplossing.
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Basketbaltoernooi
Afgelopen woensdag was het jaarlijkse
basketbaltoernooi van groep 8 in de Brinkhof met
SWS De Schans, SWS Speel en Leer, OBS De
Hekakker en OBS De Elsakker.
Onze groep 8 heeft het heel goed gedaan! In de
poel hebben ze alle wedstrijden dik gewonnen.
In de finale om de eerste plaats, moesten ze in een
spannende wedstrijd in De Schans hun meerder
erkennen.
De beker voor de 2e plaats mocht mee naar ‘huis’ en
krijgt een mooi plaatsje in de school.

Schoolbibliotheek
We merken dat misschien niet iedereen weet dat er elke vrijdag boeken geleend kunnen
worden in de schoolbibliotheek. Vanaf 8.15 uur zitten er ouders klaar om leerlingen te helpen
met het uitzoeken van een boek. U kunt ook zelf met uw kind een boek uitzoeken. Deze wordt
vervolgens gescand door de ‘biebouder’ zodat we weten wie welk boek geleend heeft.

U kunt dus elke vrijdagochtend met uw kind naar binnen lopen en een boek
uitzoeken.

Nationale Voorleesdagen 2019
Op woensdag 23 januari starten De Nationale
Voorleesdagen 2019. Centraal staat het
prentenboek: Een huis voor Harry, van Leo
Timmers. Door bibliotheken verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2019. Kunst van Lezen
maakte een filmpje over het
enthousiasmerende BoekStartvoorleesliedje De
Voorleestrom (binnenkort online). Het in elf
talen vertaalde liedje is te beluisteren via
BoekStart.nl en Spotify. Voor de Voorleesdagen
krijgen alle kinderopvang en basisscholen een poster van De Voorleestrom met de tekst van het liedje en
illustraties van Fiep Westendorp. De poster wordt ook op de NOT (22-26 februari in Jaarbeurs Utrecht)
uitgedeeld.
In navolging van De Voorleestrom in elf talen stelt de Leescoalitie vijf vertalingen van het
Prentenboek van het Jaar in luisterversie beschikbaar in de gratis app van de mini-editie van Een
huis van Harry: in het Frans, Engels, Spaans, Turks en Arabisch.
Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap
Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden er ook (voorlees)activiteiten georganiseerd in de bibliotheek.
Kijk hiervoor op de website van de bibliotheek. Peuters en kleuters die lid worden van de bibliotheek
krijgen een leuk welkomstcadeautje (zolang de voorraad strekt).
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Voorleestips
Voorlezen is voor kinderen altijd fijn! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast
heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder een aantal tips
om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een boek kiezen
Hetzelfde boek een paar keer
voorlezen
Voorleesrituelen
Voorlezen met stemmetjes
Te moeilijk of niet?
Voorspel samen het verhaal
Moeilijke woorden
Laat uw kind vertellen
Voorbereiding op het
voorlezen

Nieuws van buiten

Betsy de vries
Recreatie bedrijf bron
Entinge 62
9331 LL Norg
Info@escapefromveenhuizen.nl
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