Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 21 maart
donderdag 24 maart
vrijdag 25 maart
maandag 28 maart

Start NME-project “Bomen”
Paasviering (kinderen 13:00 uur vrij)
Goede vrijdag
2e Paasdag

groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €18,05 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Opening Dagopvang Pinokkio
Hiep, Hiep hoera!!
Maandag 7 maart was het zover. Dagopvang
Pinokkio startte haar activiteiten bij ons op
school. Het was een feestelijke opening. In
het bijzijn van alle kinderen verwelkomden
de kleuters de peuters. De kleuters zongen
een prachtig welkomstlied en hadden
cadeautjes voor de peuters meegenomen.
Van de school ontvingen de peuterleidsters
prentenboeken. Al met al een gezellige en
warme bijeenkomst. Woensdag 23 maart is
de officiële opening van Pinokkio. Het is dan
weer feest bij ons op school.
Nieuws uit het team
Veurlezen
Maandagmorgen hebben vier veurlezers de verschillende groepen bezocht. We kunnen nu meer
woordjes Drents spreken.
Paasviering
Op donderdag 24 maart gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering wordt gehouden in de
schoolzaal van de school. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering. Deze
viering zal gehouden worden aan het eind van de morgen. Na de viering gaan de leerlingen
genieten van een paasmaaltijd. De activiteitencommissie zal deze maaltijd verzorgen. Om 13.00
uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
De leerlingenraad
Op vrijdag 11 maart heeft de leerlingenraad
vergaderd. Kasper,Jovino,Christian, Dewi en de
meester hebben gesproken over de volgende
zaken:
 Afspraken maken over het gebruik van
de schommels
 Wens van de kinderen om na schooltijd
activiteiten te organiseren
 Aanschaf ballenpomp.
Techniekproject
Wat hebben we de afgelopen twee weken veel
geleerd over techniek. De kinderen hebben o.a. torens, knikkerbanen en bruggen gebouwd. Zo
hebben de leerlingen in deze week meer kennis gekregen over luchtdruk, constructies en de
eigenschappen van zwaartekracht.
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Het project is gestart met de lancering van
waterraketten. Op het schoolplein was een
lanceerinrichting voor raketten gemaakt. Met
kracht vlogen de raketten de lucht in.
De open dag.
Op deze dag was er weer van alles te zien en te
doen. Meneer Bert had een puzzeltocht over
uitvinders gemaakt. Door vragen te
beantwoorden leerde je weer veel over
techniek. In de schoolzaal konden de leerlingen
de strijd aangaan met de zwaartekracht. Het
viel best tegen om lang aan de spijkerbroek te
blijven hangen. De
chocoladeknikkerbaan
maakte ook gebruik van
de zwaartekracht. Rolde
een knikker in een
gaatje, dan had je een
chocolaatje verdiend. In
alle lokalen was er ook
veel te zien. Op het
schoolplein
demonstreerde Dean zijn
waterraket. Tjonge wat
ging die hoog!
Cor onze vrijwilliger had

weer voor lekkere hapjes gezorgd. Lekkere loempia’s en koffiebroodjes vulden de maag.
Nieuws van de schoolkring
Op donderdag heeft de schoolkring vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde
geweest:
 Beheer schoolplein
 Afscheid van Marieke Nijhoff (Het gezin gaat verhuizen naar Duitsland)
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 Ouderparticipatie
 Flessenactie
Beste ouders,
De crea op school in groep 5, 6, 7 en 8 wordt georganiseerd door ouders. Wij kunnen hier hulp bij
gebruiken en vragen dan ook ouders die geïnteresseerd zijn om af en toe op de donderdagmiddag
te willen helpen zich aan te melden. De data voor dit schooljaar zijn al vastgesteld. Aanmelding
kan via de mail naar miriam.buutkamp@inholland.nl Als je je aanmeldt, dan verzoeken wij je om
ook daadwerkelijk aanwezig te zijn.
Nieuws van de penningmeester
Een groot aantal ouders hebben de ouderbijdrage nog niet betaald. Graag zo spoedig mogelijk
het bedrag overmaken Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt is de bijdrage verhoogd. Door de
stijging van de winkelprijzen zijn wij helaas ook genoodzaakt om
Groep
Bijdrage de bijdrage te verhogen. Voor het eerste en tweede kind staat het
Groep 1 en 2
€ 30,00 bedrag vast. Vanaf het derde kind kunt u volstaan met de helft
Groep 3 t/m 6
€ 40,00 van het bedrag. Het bedrag kan overgemaakt worden op NL54
RABO 0349 6251 07

Groep 7 en 8

€ 75,00

Stichting Opkikker
Hallo ik ben Zoë en zit in groep 7. Ik ben Ambassadeur van stichting Opkikker.
Stichting Opkikker is een stichting die langdurig zieke kinderen een leuke dag
bezorgen, daarom zamel ik oude mobiele telefoons, lege batterijen en cartridges
in. Ik plaats drie dozen op school waar u dit in kunt deponeren. Ik hoop dat u mij
daar mee kunt helpen! Kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl
Groetjes Zoë.
Werken aan wat werkt
“Ik kan zeggen wat ik vind”
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien
zeggen.(zeker als uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen mening
opkomen? Dat is soms heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat je zelf
vindt, vinden veel kinderen ook moeilijk. “Wat vind jij, zullen we morgen
naar …. ?” en dan oprecht luisteren en doorvragen, zal voor uw kind het
signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt. Vraag de komende weken
regelmatig: ”Wat vind jij?” en benoem als uw kind zijn mening geeft of leuk
vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt. “Jij kan goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk om
te horen wat jij er van vindt.”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De klas gaat langzamerhand veranderen in één grote knikkerbanenwereld.
De kinderen zijn zo enthousiast en bedenken van alles om van verschillende materialen een
knikkerbaan te maken. Leuk om te zien!
Volgende week beginnen we met het nme project bomen. Ook interessant!
We gaan bomen maken en over bomen zingen.
Ook gaan we leren hoe een boom er precies uit ziet en hoe we de verschillende onderdelen van
een boom benoemen.
29 maart zijn de kleuters vrij omdat ik (juf Ina) een studiedag heb.
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen weken zijn we aan het werk geweest over robots, dit in het
kader van onze projectweken techniek. We hebben robots geknutseld van
dozen, filmpjes gekeken, boeken gelezen en gepraat over hoe onze ideale
robot eruit zou zien en vooral wat deze allemaal moet kunnen. ‘ Snoep
halen’ was veruit favoriet en sommige kinderen kwamen op ‘klusjes doen
voor papa en mama’, gelukkig maar. Maar wat helemaal het toppunt was;
onze eigen geknutselde borstelrobot. Dit robotje kon bewegen en sommige
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zelfs heel snel. Uiteraard word er ook nog flink gewerkt, in groep 3 rekenen we al tot vijftig en is
het eind van kern 8 al in zicht. Esmaralda en Mick hebben al voor de klas gestaan met hun
verteldoos. We weten nu dat Esmaralda een heel mooie zeehond heeft gekregen van oma toen ze
geboren is en dat ze stenen spaart. Mick heeft een zelfgemaakte auto van lego laten zien; erg
knap. En hij gaat sinds kort naar voetbal. Groep 4 houdt zich bezig met het inzicht in
vermenigvuldigen en optellen en aftrekken tot 100. En met taal zijn we al bezig met een klein
beetje zinsontleding. We weten wat een zelfstandig naamwoord is en hoe we een werkwoord
kunnen herkennen. Graag wil ik toch nog een oproep doen voor het rijden op dinsdag naar de
sporthal. Nu komen we auto’s tekort. Afgelopen dinsdag is het op het laatste moment opgelost
door ouders die zich spontaan aan hebben gemeld. Dat was erg fijn! Het zou toch jammer zijn als
wij geen gebruik meer kunnen maken van de sporthal.
Nieuws uit groep 5 en 6
Naast het gewone werk van rekenen, taal, spelling enz. zijn we ook erg druk met andere
projecten. Voor de open dag zijn we druk bezig geweest met techniek. Wij hebben ons
toegespitst op het onderwerp, techniek en weer. We hopen dat jullie allemaal zijn komen kijken
tijdens de open dag. Volgende week starten we met een volgend project; het bomenproject. Ook
hier gaan we veel over werken, leren en een ontdekpad volgen. Volgende week wordt het
Leesvirus afgerond met een Leesvirusfeest. Dit vindt woensdag 23 maart plaats in de bibliotheek
van Sleen. We zoeken hiervoor nog ouders die ons willen brengen en/of halen. Uiteraard mag u
er ook bij blijven in de bibliotheek. Het is van 09.00 – 10.00 uur. U kunt zich opgeven bij juf
Ciska of juf Inge. Dinsdag 22 maart is het controledictee van thema 7.
Nieuws uit groep 7 en 8
In onze groep zijn we druk bezig met het techniek project. Ons thema is “van aardappel tot….” En
u kunt op de open dag komen kijken naar wat je met aardappels allemaal kunt doen! (En
misschien zelfs wel proeven!) We hebben allerlei proefjes gedaan met aardappelen, en zelf
ontwerpen getekend en uitgevoerd. U bent van harte welkom bij ons in het lokaal!
De schoolkeuzegesprekken zijn achter de rug, alle kinderen hebben hun keus
gemaakt. Fijne gesprekken met elkaar, die een nieuwe periode inluiden!
Maar nu eerst nog hard werken, want we gaan gewoon door.
Huiswerk:
Dinsdag 22 maart: signaaldictee thema 8
Woensdag 30 maart: controledictee thema 8

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 19 maart
donderdag 24 maart
zondag 27 maart
donderdag 31 maart
vrijdag 1 april

Juf Jolande
Tim Berkepies
Vera Wever
Mick Kuipers
Thomas Berkhout

groep
groep
groep
groep

2
4
3
7
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