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Stakingsdag, alle kinderen vrij
Open huis Stichting Bijeen
Uiterlijke opgave schoolkorfbaltoernooi, groep 3 t/m 6
Start project ’De ruimte in’
Nieuwsbrief
Drents veurlezer in de klas
Studiedag, alle kinderen vrij
Bibliotheekbezoek, groep 6
Oud papier
Koningsspelen
Nieuwsbrief
Unicefloop
Centrale Eindtoets, groep 8
Centrale Eindtoets, groep 8
Kijkavond ’De ruimte in’, 18.00 - 19.00 uur
Meivakantie
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Open huis
Woensdagochtend 20 maart houden alle scholen van Stichting Bijeen ’open huis’. Ook onze school is
geopend voor (nieuwe) ouders en andere belangstellenden. Vindt u het leuk om eens een kijkje in de
klas te nemen? Dan bent u van harte welkom tussen 9.00 en 11.00 uur. Een uitnodiging op papier
heeft u (als het goed is) inmiddels ontvangen. Deze zit ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Samenloop voor Hoop
Deze zomer wordt er voor het eerst een Samenloop voor Hoop
georganiseerd in Hoogeveen. Dit unieke 24-uurs
wandelevenement voor het KWF is van vrijdag 5 juli 16.00 uur
tot zaterdag 6 juli 16.00 uur op strand Nijstad. We hebben als
school veelvuldig met de vreselijke ziekte kanker te maken
(gehad) en willen graag een team oprichten om de 24 uur vol te
wandelen en om een stapje dichter bij een oplossing voor deze
nare ziekte te komen. Wie wil ons team versterken en ook een
uurtje mee wandelen? Dit kan alleen of samen met anderen.
Meld je bij de juf of meester van je kind.
Meer informatie vindt u op: www.samenloopvoorhoop.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/samenloophoogeveen.
KinderLoop
Na de meivakantie volgt meer informatie over de KinderLoop die
tijdens het evenement gehouden wordt. Hierbij mogen kinderen 24
minuten wandelen om ook een bijdrage te leveren. Deze KinderLoop
levert een unieke medaille op en is ook nog eens ontzettend bijzonder
om mee te maken. Er wordt van alles voor kinderen georganiseerd, dus
houd zaterdagochtend 6 juli dus alvast vrij!
Even voorstellen
Hallo, Ik ben Annemiek Beuving, ik ben 22 jaar en ik woon in Peize. Dat is een
dorp in de buurt van Groningen. Op dit moment zit ik in het vierde en tevens
laatste laar van de PABO op de Hanzehogeschool in Groningen.
Ik vind het belangrijk dat de school en de klas voor de kinderen een veilige plek
is, waar ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling die de
kinderen doormaken en de kinderen daarin begeleiden is voor mij een
belangrijke reden geweest om te kiezen voor het onderwijs. Dit schooljaar loop
ik stage in groep 8. Hier ben ik op de woensdag, donderdag en vrijdag te vinden.
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Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)
Wat als eerste belangrijk is, is om binnen een groep een gevoel van veiligheid en vertrouwen te
kweken. De lessen na de zomervakantie hebben dan ook altijd dit als doel. Dat kinderen zich
vervolgens open kunnen en willen stellen, is belangrijk om goede lessen te kunnen hebben met
elkaar. Dit is zeker gelukt in de afgelopen maanden.
Een nieuw en fris jaar kan de fantasie prikkelen; wat hoop je dat dit jaar gaat gebeuren etc. Fantasie
was een onderwerp dat er voor mij echt uitsprong in de afgelopen periode. De eerste les begon met
een fantasie opwarmer. Kinderen luisterden naar drie muziekfragmenten, een klassiek fragment, een
stukje rap en een stukje muziek uit de jaren zestig. De totaal verschillende muziekjes brachten bij de
kinderen zeer verschillende beelden naar boven. Vragen die tijdens deze lessen over fantasie
centraal stonden, waren o.a. ’Waarover fantaseer jij?’, ’Heeft iedereen fantasie?’ en ’Kan fantaseren
ook gevaarlijk of lastig zijn?’
In de afgelopen lessen heb ik het met de kinderen uitgebreid gehad over ’vriendschap’. Vragen als
’Hoe moet een ideale vriend(in) zijn?’ en ’Hebben vrienden wel eens ruzie?’ werden besproken.
Verschillende meningen werden met elkaar gedeeld. HVO-lessen bestaan uit verschillende
werkvormen als schrijven, tekenen, spel, gesprekken en knutselen. Bij het onderwerp ’vriendschap’
komt een uitgebreidere knutselopdracht voorbij, het maken van vriendschapsarmbandjes.
Later dit schooljaar zullen o.a. ’social media’ en ’lentefeesten wereldwijd’ in de groep voorbij komen.
De leerlingen ontdekken hoe leeftijdsgenoten elders in de wereld feest vieren; wat herkennen wij en
wat is anders?
Hartelijke groet, Bianca Stegeman, HVO docent
Wist u dat HVO een vernieuwde site heeft? www.hvoprimair.nl
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Sport- en cultuurkamp 2019

In de bijlagen van onze nieuwsbrief leest u meer informatie over het sport- en cultuurkamp 2019.
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