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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 10,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
Woensdag 10 april
donderdag 11 april
vrijdag
12 april
dinsdag
16 t/m donderdag 18 april
donderdag 18 april
vrijdag
19 april
zondag
20 en maandag 21 april
donderdag 25 april
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Nieuws uit het team

schoolvoetbaltoernooi
uitgifte Opsteker nummer 15
Koningsspelen
cito-eindtoets
paasviering 13.00 uur vrij
Goede vrijdag
Pasen
uitgifte Opsteker
meivakantie

midden-en bovenbouw
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 8
groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Open dag een terugblik
De oplossing van de fotopuzzeltocht
is “Wolvenroedel”
Nayla Keuter is de gelukkige
prijswinnaar. Die avond was onze
school omgetoverd tot een echt
museum . Er was van alles te zien en
te doen. Velen zijn met het rendier op
de foto gekomen.

Koningspelen
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen gehouden. Bijna alle groepen
gaan deze dag sporten op de sportterreinen van Schoonoord. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 hebben donderdag een brief over deze dag mee
gekregen. We zijn op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden.
U kunt zich bij de leerkracht opgeven.

Paasviering
Op donderdag 18 april 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.

Fusie met CBS De Kiel
Maandag 25 april hebben alle leerlingen een brief meegekregen van het bestuur. In deze brief leest u
informatie over de voorgenomen fusie.

Nieuws van Kids First
12 april doen wij mee met de koningspelen! Als er kinderen zijn die mee willen doen horen wij
dit graag. Van een aantal hebben we de aanmelding al binnen. We zeggen welkom tegen Jullian
en kieran, gezellig dat jullie komen spelen bij ons op de groep! Vanaf 8 april werken we over het
Thema knuffels,maar dat duurt nog even..

Nieuws van de Blijehandjes club
Woensdagmiddag 20 maart hebben we weer een activiteit
gehad.34 kinderen kwamen deze middag bij ons binnen.
De kinderen werden in 2 groepen gedeeld. Groep 1 ging
schilderen en groep. 2 ging levend memory spelen. Wat
was het mooi om de creativiteit op het schildersdoek terug
te zien. De kinderen hebben echt hun best gedaan om de
mooiste schilderijen te maken. We hebben een pauze
gehouden en daar kregen de kinderen een beker ranja en
een snoepje. Na de pauze hebben de groepen geruild van
plek om zo allemaal een schilderij te maken en allemaal levend memory te spelen.
Bij memory kregen 2 kinderen een zelfde opdracht en dan moesten ze die bij
elkaar zoeken. Dat viel niet altijd even mee. Voor we het wisten was het 15.30 uur
en kwamen de eerste ouders hun kind ophalen. Al wilden ze nog wel langer blijven
gingen ze toch allemaal heel blij naar huis. Wij kijken terug op een geslaagde middag. Wij zijn nu alweer druk
bezig met de volgende activiteit. Haantje op 'n Stokkie. Deze vind plaats op 10 april geef Uw kind zo snel
mogelijk op want Vol is Vol. En dan hebben we 13 april de palmpaasoptocht gepland.

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
Groep 1 en 2
In de klassen zijn de kinderen volop bezig met het thema verkeer, zo is er een treinstation met een kiosk en
een busstation gemaakt. Hier ontdekken de kinderen hoe een ov-chipkaart werkt, wat je kunt kopen in een

kiosk enzovoort. In de klas hangen de zebrapadden, staan er auto’s. Er
wordt nog drukt gewerkt over het thema.
Groep 2 leert de letter “t”, woorden zoals trommel, tien, toren enzovoort.
Nemen jullie weer spullen mee waarbij je de letter “t” hoort?
Elke maand mogen de ouders van groep 1-2 samen met hun kind(eren) een boekje lezen of een spelletje
doen. Deze keer staat die gepland op woensdag 10 april. Dit is van 8.30-8.45 uur, daarna gaan de ouders
weer naar huis en gaan de kinderen starten in de kring.

Groep 3 en 4
We hebben in beide groepen de rekentoets afgerond van blok 4. De kinderen hebben ontzettend hun best
gedaan. Met taal zijn we in groep 4 bezig met een nieuw thema; vrij. We hebben geleerd hoe we een
telefoongesprek voeren en kunnen we woorden in volgorde van tijd zetten. Met spelling leren we
verkleinwoorden en woorden met be-, ge-, en ver-. In groep3 zijn we begonnen met kern 9. De diploma’s van
kern 8 zijn gisteren mee naar huis gegaan. Rechts bovenaan ziet u de score van uw kind. Mochten hier
vragen over zijn; loop gerust binnen. De woorden van kern 9 zijn ook mee gegaan in de tas. Nogmaals een
verzoek; wilt u deze met uw kind oefenen. Een paar minuten per dat is voldoende. “Kilometers maken” is zo
belangrijk in het proces van leren lezen. Aanstaande maandag gaan wij op excursie in het bos. We weten
nog niet exact wat de weersvoorspelling is, maar het is wellicht raadzaam deze even in de gaten te houden.
Dit in verband met de kleding keus. Voor de ouders die ons brengen en halen: alvast heel erg bedankt!

Groep 5 en 6
We zijn momenteel druk bezig met rekentoetsen. We ronden blok 4 af, en toetsen blok 5 vooruit. Op deze
manier kunnen we goed zien wat de leerlingen nog lastig vinden, maar ook wat ze al goed beheersen.
Voor taal en spelling zijn we net begonnen met een nieuw thema, thema 7. De lessen gaan over het werken
met een woordenboek. De laatste week van ons leesvirusproject is ingegaan. Op woensdag 10 april is de
afsluiting, een leesvirusfeest in de bibliotheek in Sleen. Het feest is van 10.15 – 11.15
uur. We zoeken nog mensen die ons hierheen willen brengen en/of op willen halen.
Uiteraard bent u van harte welkom om te blijven wachten tijdens het feest.
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Deniece of juf Inge.

Groep 7 en 8
Na een zeer geslaagd project, zijn we weer verder gegaan met de ‘gewone’ vakken.
Het liefst zouden we elke dag wel met verf, karton en lijm of met hout, hamers en spijkers bezig willen zijn!
Met rekenen komen de toetsen van Blok 4 er alweer aan. Daarna maken we de vooruit toets van Blok 5. Dan
weten we waar nog extra instructie nodig is. Met taal/spelling ronden we Thema 6 ook bijna af.
Groep 7 heeft aanstaande maandag, 1 april, weer een workshop op de Kiel. Wij verwachten hen dus met
fiets en al op school. Verder is groep 8 hard aan het oefenen voor de Cito Eindtoets. We behandelen
soortgelijke opgaven die we zomaar in de Cito tegen kunnen komen. Hoe pakken we zo’n opgave aan, als
we bijvoorbeeld niet alle woorden begrijpen? De Eind Cito is op 16 en 17 april. In de volgende Opsteker daar
meer over.
Alle kinderen die zich hebben opgegeven voor het voetbaltoernooi op 10 april in Dalen, krijgen daar a.s.
woensdag een brief over mee naar huis. Daarin staan tijden e.d. die van belang zijn. Het jongensteam heeft
gelukkig een coach gevonden, nu het meidenteam nog! Weten jullie nog iemand? Graag namen doorgeven
aan juf (jeannette.sok@fiers.nu)
En dan nieuws waar jullie al maanden op wachten; namelijk info over het kamp! Wannéér en vooral
waarhéén?? Bij deze: woensdag 22 mei tot en met vrijdag 24 mei gaan we op kamp naar
groepsaccommodatie “De Waddenhoeve” in Noordpolderzijl! We gaan daar genieten van het arrangement
‘Op zijn kerfstok’. Wil je alvast meer informatie opzoeken, kijk dan op hun website: www.Waddenhoeve.com
In de volgende Opsteker komt er meer informatie, vooral over de betaling..
Gelukkig hebben de meesten van jullie heel veel droge worsten verkocht! Deze krijgen jullie vrijdag 5 april
mee om te gaan bezorgen, succes en bedankt voor jullie moeite!

Verjaardagen
zaterdag 30 maart
zondag 31 maart

Owen Schuiling
Mick Kuipers

groep 1
groep 5

