Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 27 maart
vrijdag 31 maart
dinsdag 4 april
vrijdag 7 april
maandag 10 april
woensdag 12 april
donderdag 13 april
vrijdag 14 april
maandag 17 april

start NME project
groep 1 en 2 vrij
voorstelling
uitgifte Opsteker nummer 14
weekopening juf Ina
schoolvoetbaltoernooi
Paasviering (13:00 uur vrij)
Goede vrijdag (vrij)
2e Paasdag (vrij)

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
1
5
1
1
5
1
1
1

t/m 8
en 2
en 6
t/m 8
en 2
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €12,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team

Een terugblik op de open dag/projectweken
Op de avond van de open dag werd het project “ beroepen en bouwen” met een catwalk
afgesloten. In twee voorstellingen presenteerden de leerlingen zich aan het talrijke publiek. Het
geluid en het licht werd die avond verzorgd door de vader van Sophie, Myrthe en Lotte. We
willen meneer van der Werf hier hartelijk voor bedanken.

Rook in school
Vorige week bezocht een voorlichtster van de brandweer onze school. In alle groepen vertelde
zij over de werkzaamheden van de brandweer. De dag werd afgesloten met een “echte”
ontruimingsoefening. Er was rook in de kopieerruimte ontdekt. Binnen enkele minuten was de
school ontruimd. Alle kinderen verzamelden zich op het parkeerterrein. De brandweer was
tevreden over de snelheid van ontruiming.
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Leerlingenraad
Dit keer sprak meester Herman op 10 maart met
Dean, Maurice, Eva en Sam. De volgende
onderwerpen zijn tijdens deze bijeenkomst
besproken:
 Te weinig ruimte op dinsdag om de fiets te
stallen.
 De voetbalbak ligt vaak vol met bladeren.
 Te weinig ballen om mee te spelen.
Bieb
Bij deze Opsteker ontvang u nogmaals informatie
over de bibliotheek. Al veel ouders hebben
gereageerd op de brief. Van sommige ouders
hebben we nog geen reactie. Vandaar nogmaals
de informatiebrief.
Werken aan wat werkt
“Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen (ik ben jouw
vriend, ben jij ook mijn vriend?)”
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders leven. Wat
maakt je een goede vriend? We letten deze weken op kinderen die
zich naar elkaar toe aan afspraken houden, iets beloven en het ook
doen, die aandacht hebben voor hun vrienden. Als u het ook
belangrijk vindt dat uw kind zelf ook een goede vriend is, prijs het
dan als u gedrag ziet dat daar bij past. “Weet je, wat knap van je dat
je je aan de afspraak hield om te spelen met Bas. Ik hoorde dat je ook werd meegevraagd om
te gaan zwemmen met Jan. Maar afspraak is afspraak voor jou. Ik ben trots op je!” of: “Lief van
je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de tandarts is geweest. Ze kon fijn even van zich afkletsen
nu!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week hadden we geen thema, maar volgende week beginnen we met een nieuw thema nl.
het nme project afval. We gaan praten over soorten afval, het scheiden van afval. Ook gaan we
hierover werken. Gr. 1 en gr. 2 gaan ieder een vuilnisauto
vouwen op hun eigen niveau.
Verder gaan we van kosteloos materiaal verschillende dingen
maken. Gr. 1 gaat een vuilnisauto verven van een eierdoos en
gr. 2 gaat zelf iets bedenken wat ze kunnen maken van
kosteloos materiaal. Natuurlijk hebben we hierover ook taalen rekenactiviteiten bijv. een taalactiviteit tegenstellingen (In
de afvalemmer zit niet weinig maar ……………………afval). Een rekenactiviteit met begrippen
(begrippen veel/weinig, meer/minder, meeste/minste oefenen a.d.h.v. afval).
Oproep: We hebben plastic zakken nodig. Wie spaart ze? Wilt u ze meegeven aan uw kind als u
ze kunt missen?
Nieuws uit groep 3 en 4
Wat was het leuk om zoveel ouders, opa’s en oma’s te mogen
zien tijdens de open avond.
De kinderen hadden er duidelijk veel zin in, ook was het wel
een beetje spannend om over een heuse catwalk te lopen.
Eén van de meisjes vertelde na afloop van onze modeshow
dan ook; pfff het ergste is geweest, gelukkig straalde ze wel
van oor tot oor. De kinderen zagen er prachtig uit!
De komende weken houden we ons bezig met het project
‘afval’. Dit in het kader van Natuur en Milieu Educatie.
In groep drie zijn we volop bezig met kern 8, de kinderen
leren verkleinwoordjes te lezen en zelf te schrijven. Met rekenen zijn we aan het optellen en
aftrekken tot twintig. Ook meten komt volop aan bod. In groep vier beginnen we volgende week
met een nieuw thema van taal. De nieuwe spellingwoorden gaan dan ook mee naar huis. Sinds
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een aantal weken werken we in groep 4 ook met Nieuwsbegrip, dit is begrijpend lezen. Iedere
week is er een nieuw onderwerp waar we over lezen en vragen maken. Met rekenen zijn we
bezig met het optellen en aftrekken tot 100. Ook wij zijn druk met meten en het inoefenen van
de tafels.
Nieuws uit groep 5 & 6
Afgelopen week hebben we het project rondom techniek & beroep afgerond. Het was erg fijn om
velen van u te mogen begroeten tijdens de open dag. De kinderen hebben met veel plezier aan
dit project gewerkt.
Een ander project wat we afronden is het leesvirus. Woensdag 29
maart is het leesvirusfeest in de bibliotheek in Sleen. We zoeken
nog ouders die ons kunnen helpen om de kinderen te brengen en
te halen. Het feest begint om 10 uur, en is om 11 uur weer
afgelopen. We vertrekken om 9.40 uur van school en zijn rond
11.20 uur weer terug.
U kunt zich opgeven bij juf Ciska of bij juf Inge.
We starten ook met een nieuw project, nl. het afvalproject.
Hierover leest u een volgende keer meer.
Op dinsdag 4 april hebben we een excursie bij Ellert en Brammert.
Het heet museumschatjes. We gaan deze dinsdag dan niet naar de
gym. We gaan wel op de fiets naar Ellert en Brammert. De
kinderen komen die dinsdag dus gewoon om half 9 op school, op
de fiets.
Nu gaan we ons voorbereiden richting Pasen, en ondertussen zijn
we natuurlijk ook nog gewoon aan het werk.
Het signaaldictee van thema 7 staat gepland op donderdag 6
april, en het controledictee op donderdag 13 april.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat hebben we een fantastisch project gehad de afgelopen
periode! Op de open dag heeft u kunnen zien wat we allemaal
geleerd hebben. En als volleerde licht-en geluidstechniekers
ervoor gezorgd dat de modeshow een spetterend geheel werd!
En dan nu weer naar de orde van de dag... op 18,19 en 20
april vindt de Cito-Eindtoets Basisonderwijs plaats, en we zijn
nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten. De kinderen
van groep 7 maken dan de Entreetoets van Cito. Ook oefenen
we voor de Paasviering die op 13 april gehouden wordt. De dag
ervoor, op de 12e, is het schoolvoetbaltoernooi. U ziet, het is
nooit saai op school!

Hiep hiep hoera!!
maandag 27 maart
vrijdag 31 maart
zaterdag 1 april
zondag 9 april
dinsdag 11 april
vrijdag 21 april
maandag 24 april
maandag 24 april
woensdag 26 april
vrijdag 28 april

Vera Wever
Mick Kuipers
Thomas Berkhout
Levi Middeljans
Kaj Peek
Marijn Wever
Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Joëlle Vedelaar
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