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Agenda
Weeknieuws lezen als PDF
Datum

Activiteit

wo 13 jul

Afscheid groep 8

do 14 jul

Verrassing Oudervereniging

vr 15 jul

Leerlingen vanaf 11:45 uur vrij; start zomervakantie

za 16 jul

Zomervakantie

di 30 aug

Oud papier

di 20 sep

Oud papier

do 29 sep

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8

za 15 okt

Herfstvakantie

Oud papier
Op dinsdagavond 30 augustus wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de
weg zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam

Groep

Koen

5

Thijs

8

Sven

8

Charlotte

4

Thomas

6

Wietse

7

Esmee

7

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

ov@vensterschool.net

Formatie
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is rond. Zoals eerder gemeld gaat juf Corine onze school verlaten.
Zij zal gaan werken op de Sinnewizer in Wijnjewoude. Juf Agnes gaat Comprix verlaten. Zij zal dus ook niet meer
terugkeren op de Vensterschool. We nemen ook afscheid van de tijdelijke (inval)krachten juf Manon, juf Tara, juf
Liesbeth, juf Nikki en juf Jenny.
We mogen ook een nieuwe collega verwelkomen volgend schooljaar. Juf Nienke Worst komt over van de Oosterbrink
in Boijl.
Helaas zitten er ook nog onzekerheden in het onderstaande “plaatje”. Juf Patricia en juf Sara zijn op dit moment nog
niet in staat om hun werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard hopen we dat ze er aan het begin van het schooljaar
allebei weer zullen zijn. Toch zijn we op de achtergrond druk aan het zoeken naar eventuele
vervangers/ondersteuners.
Het schema ziet er als volgt uit:
groep 1 juf Lieselotte (maandag en dinsdag) en juf Willemijn (donderdag en vrijdag)
Deze groep is iedere woensdag vrij.
groep 2 juf Germa (hele week)
groep 3 juf Alie (hele week)
groep 4 Juf Johanna (maandag en dinsdag) en juf Nienke (woensdag, donderdag en vrijdag)
groep 5 juf Linda (hele week)
groep 6 juf Sara (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en juf Johanna (woensdag)
groep 7 juf Margreet (hele week)
groep 8 juf Patricia (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en Juf Hedwig (donderdag)

Vakantierooster
Afgelopen week heeft de MR ingestemd met onderstaand vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023:
Vakantie

Periode

Zomervakantie 2022

Za:16-07-2022 t/m Zo:28-08-2022

Herfstvakantie

Za:15-10-2022 t/m Zo:23-10-2022

Kerstvakantie

Za:24-12-2022 t/m Zo:08-01-2023

Voorjaarsvakantie

Za:25-02-2023 t/m Zo:05-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

Vr:07-04-2023 t/m Ma:10-04-2023

Meivakantie

Za 22-04-2023 t/m Zo:07-05-2023

Hemelvaartvakantie

Do:18-05-2023 t/m Vr:19-05-2023

Tweede Pinksterdag

Ma:29-05-2023

Zomervakantie 2023

Za:22-07-2023 t/m Zo:03-09-2023

Afwijkende schooltijden:
Do: 22-12-2022
leerlingen om 11:45 uur vrij (’s avonds kerstactiviteit) onder voorbehoud
Vr: 23-12-2022
leerlingen om 11:45 uur vrij
Vr: 21-07-2023
leerlingen om 11:45 uur vrij
Naast de bovengenoemde vrije dagen zullen er nog 2 studiedagen ingepland worden. Op dit moment zijn deze data
nog niet bekend.
Zodra deze data bekend zijn, zullen we die communiceren.

HVO
Afscheid
Sinds 6 jaar geef ik HVO-les (Humanistisch Vormings Onderwijs) op de Vensterschool aan de groepen 7 en 8.
Tijdens deze lessen besteed ik veel aandacht aan hoe een kind zich voelt in bepaalde situatie’s.
Nu keer ik die blik naar mijzelf want ik ga stoppen met lesgeven omdat ik met pensioen ga. Ik zal de kinderen en de
lessen zeker missen; op dit moment wordt er nog gezocht naar opvolging.
Docenten dank ik voor het vertrouwen en de leerlingen wens ik nog veel fijne HVO-lessen toe en natuurlijk allemaal
een fijne vakantie!
Petra van Vliet
HVO = zeggen wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt.

GVO
Voor alles wat er gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Prediker 3:1
Beste ouders,
Na vele jaren de GVO lessen te hebben mogen verzorgen op de Vensterschool is voor mij de tijd gekomen om daar
mee te stoppen.
Vanaf 2010 hebben de leerlingen geluisterd naar Bijbelverhalen, maar ook wel naar verhalen uit andere godsdiensten
en er over na kunnen denken wat deze verhalen ons nu nog kunnen zeggen.
En we zijn op zoek gegaan naar waarom geloven voor mensen belangrijk is. Kinderen zitten vol levensvragen en zijn
op zoek naar antwoorden. Veel feestdagen, zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, hebben een christelijke
verhaal. Onze maatschappij is gevormd door het christendom en dat kom je op veel plaatsen nog tegen: in muziek, in
schilderkunst en ook onze taal kent veel uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn.
Na de vakantie worden de GVO lessen overgenomen door Tjitske Kok.
Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan. Wat mij betreft is GVO het mooiste vak wat er is.
Er is altijd een fijne samenwerking geweest met ‘De Vensterschool’, dank daarvoor.
Nu lokt de vrije tijd!
Groeten van Jacqueline de Ruiter

Nieuwsbrief bibliotheek
http://www.bzof.nl/educatie
Vakantielezen
De afgelopen weken zijn veel leerlingen in groep 3 en 4 op reis geweest naar
o.a.Lachland, Sportmanië of de Sprookjeseilanden. Dit deden ze door na het lezen van
hun boek te bedenken bij welk land hun boek hoorde. In dat land mochten ze een sticker
op een grote landkaart plakken. Naar welk land wordt het meeste ‘gereisd’?
In de zomervakantie gaat het vakantielezen door. Ook nu kunnen leerlingen ‘op reis’ met
hun boek naar de genoemde landen, maar speelt het geheel zich digitaal af. Via de
website www.vakantie-lezen.nl kunnen leerlingen bij elk land 3 opdrachten doen. De
eerste opdracht is altijd het lezen van een verhaal, daarna volgen twee leuke doeopdrachten. De verhalen zijn gericht op leerlingen van groep 3 en 4. Maar meedoen is
leuk voor het hele gezin.
Neem eens een kijkje op de website voor meer uitleg. Meedoen kan vanaf nu al en tot 4
september.

Website vakantielezen

In de bibliotheek
Tijdens de zomervakantie is in de bibliotheek van Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk
een speur/puzzeltocht te vinden die ook aansluit op het vakantielezen zoals boven
beschreven. Nu verzamelen kinderen door de puzzeltjes op te lossen woorden, waarmee
ze stickers verdienen. Stickervel vol? Dan hebben ze het grote Poef en de schat spel
verdiend!

Kinderboekenweek 2022
Van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer is het thema Gi-ga-groen!
Een thema waar je alle kanten mee op kan!
De leesconsulenten maken voor groep 4 weer een leuk en leerzaam bezoek aan de bibliotheek. Natuurlijk houden ze
rekening met het Gi-ga-groene thema.
Schrijversbezoek Tialda Hoogeveen
De afgelopen weken heeft Tialda Hoogeveen veel leerlingen van groep 5 en 6 in de
bibliotheek verteld over haar boek Oerstoer. Een boek met veel informatie in verhaalvorm
over oeroude dieren uit de prehistorie. Tijdens het bezoek werd er afwisselend
voorgelezen, verteld en uitgelegd, soms zelfs aan de hand van door Tialda meegebrachte
botten, haren en tanden. Voor veel leerlingen was het een leerzaam en boeiend bezoek
aan de bibliotheek en Tialda.

Boekentips voor de zomer
Een zee van liefde – Pieter Gaudesaboos
Pinguïn is verliefd op Beer. Nadat Pinguïn dit grote geheim tegen Beer verteld heeft komt
het probleem dat Beer heel anders is. Volgens Pinguïn kan hij er niets aan doen. Hij is
verliefd en dat voelt hij binnen in zich. Beer voelt dat niet. Nadat ze een poosje van
elkaars gezelschap genoten hebben verlaat Pinguïn Beer. Dan komt Beer erachter wat
liefde is en gaat Pinguïn opzoeken. Ze blijven voor altijd bij elkaar.

Dit thema is zo mooi naar kinderen toe vertaald. Het is een verhaal wat geschikt is voor de oudere kleuter, dus 5/6
jaar t/m de middenbouw basisonderwijs leeftijd 7/8 jaar. De illustraties ondersteunen het verhaal. Ze zijn duidelijk.
Kinderen leren nieuwe woorden. In de tekst worden soms wat moeilijkere woorden gebruikt. De kinderen zullen deze
vaak wel begrijpen in de context van het verhaal.
Dit is ….natuur – Kim Merel
Iedereen heeft het altijd over natuur. Maar wat ís natuur nou eigenlijk?
Op die vraag geeft Kim Merel antwoord in dit prentenboek waarbij je je kunt blijven
verwonderen. Want natuur zie je in de stad en vanuit het heelal. Het is overal op de
wereld: op het land, in het water en in de lucht. Je kunt het zien… maar soms ook niet,
omdat het zo verschrikkelijk klein is. Maar het is er wel. Het bestaat in de kou en in de
warmte, in alle seizoenen. En zelf ben je ook een stukje van die natuur.

Ga mee op reis met Kim Merel en ontdek de natuur. Leuk voor de komende Kinderboekenweek!
George gaat los – Meg Rosoff
Het is volop zomer en het is weer eens crisis bij de familie Appeltje. Waar zullen ze dit
jaar naartoe
gaan op vakantie? Bettie denkt dat de camping het meest geschikt is, en ma Appeltje
weet dan precies waar ze moeten zijn. Maar pa Appeltje is bang dat er verschrikkelijke
gevaren loeren, daar in de wilde natuur, terwijl Ollie alleen maar geïnteresseerd is of er
wel discotheken zijn en Aaf het liefst thuisblijft om boeken van Duitse filosofen te lezen.

Lukt het goeie ouwe George om de familie Appeltje op één lijn te krijgen en ze een heerlijk actieve vakantie te
bezorgen?
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.
De wisselaar – Maren Stoffels
Anders ontdekt dat hij een Wisselaar is: hij kan van leven wisselen met iemand anders. Al
snel krijgt hij zijn allereerste opdracht, maar is Wisselen wel zo leuk als het lijkt?
Plotseling in een ander leven terechtkomen kan heel gevaarlijk zijn… Als Wisselaar is er
één gouden regel waar je je aan moet houden: je vertelt niemand over je gave. Maar hoe
moet Anders zijn nieuwe leven geheim houden voor zijn tweelingbroer?

Eerste deel in dé nieuwe serie voor 9+ van Maren Stoffels. Voor liefhebbers van series en spanning!
Twitch en de vlucht van de ijsvogel – M.G. Leonard
Corvus Verenberg knippert van de zenuwen vaak met zijn ogen wat hem de bijnaam
Twitch oplevert. Hij is er blij mee want twitcher is ook een ander woord voor een
vogelspotter, en laat vogels kijken nou net de grootste hobby zijn van Twitch.
In het bos waar Twitch een geheime schuilplaats heeft gebouwd, dwaalt een
veroordeelde overvaller en moordenaar rond die er waarschijnlijk ergens de buit heeft
verstopt. Natuurlijk komt de jongen de crimineel tegen en blijkt het uiteindelijk allemaal
anders te zitten dan het lijkt.
Twitch ontwikkelt zich van een nerdy einzelgänger tot de held van dit verhaal waarin ook heel veel interessante
weetjes over vogels te lezen zijn.
Meer avonturen van de dappere ridster – Janneke Schotveld
Een bundel sprankelende verhalen met de kenmerkende lichtvoetige en zeer geestige
toon die het werk van Janneke Schotveld zo geliefd maakt. Milja Praagman maakte de
schitterende en humoristische illustraties. Een feest om voor te lezen vanaf 6 jaar of zelf
te lezen vanaf 7 jaar

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

schoolreizen (update)
Groep

Bestemming

Datum

1

De Drentse Koe (Ruinerwold)

23 september

2

De Drentse Koe (Ruinerwold)

23 september

3

De Naturij (Drachten)

16 september

4

Duinenzathe (Appelscha)

20 september

5

Dinoland (Zwolle)

15 september

6

Noordelijke Natuurschool
(Lauwersoog)

16 september

7

Appelscha

8 september (onder voorbehoud)

8

Ameland

5 t/m 8 september

Opmerking: Swipe in de tabel naar rechts voor de data waarop de schoolreizen plaats vinden.

Laatste weeknieuws
Dit was het laatste weeknieuws van het schooljaar 2021-2022. We hopen iedereen weer in goede gezondheid te
treffen op de eerste schooldag, 29 augustus.
Maar nu eerst:

