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Belangrijke data
vrijdag
2 april
zondag
4 t/m maandag 5 april
dinsdag
13 april
donderdag 15 april
vrijdag
16 april
dinsdag
20 t/m donderdag 22 april
donderdag 22 april
vrijdag
23 april
dinsdag
27 april
maandag 3 t/m vrijdag 14 mei

Goede vrijdag
Pasen
nationale buitenlesdag
uitgifte Opsteker nummer 17
peutergym – 9:00 – 10:00 uur
cito-eindtoets
uitgifte Opsteker nummer 18
Koningsspelen
Koningsdag
meivakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
iedereen vrij
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Paasviering
Vandaag hebben onze leerlingen in hun eigen klaslokaal
het paasfeest gevierd. De viering was apart en toch ook
samen. Iedere groep had namelijk vooraf een deel van de
paasviering opgenomen. Alle opnames zijn aan elkaar
‘geplakt’ en er ontstond een complete viering. Door corona
word je erg vindingrijk en zo vierden we toch samen het
feest van de opstanding, van het nieuwe leven.
We zouden graag de complete viering willen laten zien
aan alle ouders. Aangezien we niet van iedere leerling
toestemming hebben gekregen om beelden waarop hun
kind(eren) staat(n), te mogen plaatsen op bijvoorbeeld
onze website, wordt er een alternatief gezocht.

Paasviering (2)
Een ander onderdeel van de paasviering was de paaslunch. In samenwerking met onze
activiteitencommissie is dit voorbereid en evenals voorgaande jaren was bij de paaslunch weer een prachtig
geschilderd ei, gesponsord door een ouder van onze school, beschikbaar.
We kunnen terugzien op een mooie dag. In deze editie van De Opsteker bedanken we iedereen die
meegewerkt heeft om deze dag tot een succes te maken.

Hoe het gaat op school
Naast goed nieuws moet je ook minder goed nieuws vermelden. Na Pasen zullen Kick (gr. 3) en Mia Smit
(gr. 1) hun schoolloopbaan vervolgen op de Van Royenschool. We wensen hen veel succes op hun nieuwe
school.
Vandaag, 1 april, is het de laatste werkdag op onze school voor mij (meester
Piet). Mijn opdracht zit er nu op. Vanaf volgende week is Petricia Hepping de
directeur van de school en zal zij verder gaan met het schoolteam op de
ingeslagen weg.
Ik wil ook op deze manier de leerlingen, collega’s en ouders bedanken voor de
mooie maanden dat ik heb mogen werken op jullie (en ook mijn) school. Er is
hard gewerkt, corona zit en zat ons dwars, waardoor bepaalde ontwikkelingen
meer tijd zullen vragen. Bovenal heb ik genoten van de leerlingen en hun
manieren van reageren, ook naar mij. Ik bemerk dat onze leerlingen een goede
band hebben met hun school. Ik zie namelijk ook na schooltijd steeds meer
leerlingen op het plein met elkaar spelen.
Gisteren heb ik in de meeste groepen afscheid genomen. Vaak kreeg ik te horen dat ik nu de gelegenheid
krijg om te genieten van vrije tijd. Ik weet niet of ik dat kan en wil doen. Het werken op een school, het samen
met de collega’s en leerlingen bezig zijn met ontwikkelen en leren, boeit mij heel erg.

Juf Petricia start 6 april
Ik heb enorm veel zin om te beginnen bij jullie op school. Dinsdag zal ik 5 voor half 9 op het plein staan om
jullie te begroeten. Helaas zal dit op afstand moeten.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag is mijn vrije dag.
Ik zal in het begin wisselend op de scholen aanwezig zijn, omdat ik graag iedereen spreek en zie. Mijn
streven is om wel vaste momenten op de scholen te zijn, maar dat moet ik nog ontdekken. Zodra ik hier
enige structuur in heb gevonden laat ik dit weten.
De eerste weken staan voor mij in het teken van kennismaken met de school; de teamleden, de leerlingen
en met u als ouders. Ik kijk er naar uit om jou als leerling en u als ouder te leren kennen.

Afscheid juf Ina Marquering
Al ruim twee jaar kan een zeer vertrouwd gezicht binnen onze schoolgemeenschap haar werk niet doen
vanwege ziekte. Helaas is nu duidelijk geworden dat zij niet meer kan terugkeren. Juf Ina neemt afscheid
van het onderwijs en dus ook van onze school. Zij moet definitief stoppen met het werk dat zij zoveel jaren
met heel veel liefde en deskundigheid heeft kunnen doen. Voor veel leerlingen en ouders was zij de eerste
kennismaking met de basisschool. Helaas zullen we geen afscheid op school kunnen organiseren. Ouders
en leerlingen die iets persoonlijks willen doen, kunnen haar een bericht sturen (ina.marquering@fiers.nu).
Als schoolteam wensen we haar alle goeds toe voor de toekomst. We zijn heel erg blij haar als collega te
hebben gehad.

Corona - geldende maatregelen
Tijdens de meest recente persconferentie was de
boodschap duidelijk: er kan nog niet versoepeld
worden. Dit betekent dat de maatregelen zoals
begin februari gecommuniceerd zijn nog altijd
gelden, evenals de beslisboom die ouders en
school helpt bij het maken van de afweging of een
kind al dan niet naar school mag.
Vanuit school begrijpen wij dat het heel vervelend
kan zijn wanneer uw kind met ‘alleen een
verkoudheid’ thuis moet blijven en onderwijs op afstand moet volgen. Helaas constateren we de afgelopen
weken te vaak, dat een kind naar school wordt gestuurd, die verkouden/ziek is. We hebben het beleid dat de
leerkracht dan de ouder(s) belt met het verzoek om hun kind direct op te halen. We snappen dat dit heel

vervelend kan zijn en ook uw dagprogramma/werk in het honderd kan laten lopen. Toch blijven wij rekenen
op uw medewerking. Alleen door de richtlijnen te volgen, doen wij gezamenlijk het maximaal haalbare om
verspreiding van het virus via school te voorkomen. Bij twijfel of een kind met milde klachten naar school
kan, nemen wij graag het zekere voor het onzekere en vragen wij u uw kind thuis te houden tot wij nader
advies hebben ingewonnen. Wij zijn immers didactisch en pedagogisch geschoold. Dus voor advies op
medisch gebied varen wij op de deskundigheid van de Casemanagers-Covid-voor-scholen van de GGD en
de richtlijnen van het RIVM.
Met De Opsteker wordt de beslisboom meegestuurd.

Wijzigingen m.b.t. studiedagen schoolteam
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat niet door. Deze dag hebben onze leerlingen een
gewone schooldag.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen,
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel
aan de orde. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken
is.
In week 13 en 14 is het thema: Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen
van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde
zonder grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus
wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd
(Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus
verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus;
Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De
vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).
In week 15 t/m 17 is het thema: Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven halen. Bijbel:
Openbaring van Johannes (Openbaring).

Hoofdluis
Als gevolg van de beperkingen die worden opgelegd, kunnen wij niet na iedere vakantie de hoofdluiscontrole
uitvoeren. Daarmee is het probleem nog steeds aanwezig.
We vragen dringend onze ouders om hun kind(eren) regelmatig te controleren. Mocht u tips hiervoor willen
hebben, dan kunt u contact opnemen met onze intern begeleider, juf Tineke (tineke.vandijk@fiers.nu)
In het geval uw kind hoofdluis heeft, dan verwachten we van u dat u dit meldt aan de school. (de
groepsleerkracht of juf Tineke)

Nieuws van Kids First
Vorige week hebben we het thema Knuffels afgesloten. Wat was het leuk en wat heeft
iedereen mooie knuffels meegenomen. Deze week hebben we het thema ‘Pasen’. We
gaan spelletjes spelen over de paashaas, maken een paasmand en verven een mooie
paashanger. Donderdag gaan we nog gezellig samen lunchen en met de BSO kinderen
hebben we een lekkere high tea. Volgende week starten we met het thema: ‘wat heb je
aan vandaag’. Hierin gaan we het hebben over verschillende kledingstukken en wanneer
je dit aantrekt. Nieuw bij ons op de groep is James, welkom en veel plezier bij ons.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We beginnen deze week met werken aan een nieuw thema, lente/boerderij met een deze week een knipoog
naar Pasen. Zo gaan we deze week met groep 1 een schaap maken en groep 2 gaat een kippenhok
bouwen. De huishoek blijft een winkel, maar niet zomaar een winkel. Het is een boerderij winkel waar
producten, direct vanaf de boerderij, gekocht kunnen worden.

Groep 3 en 4
Buiten schijnt de zon en ook in groep 3 is de lente begonnen. Deze week
hebben we tuinkers gezaaid. We hebben besproken wat een plantje nodig
heeft (zonlicht, water, aarde en volgens sommige kinderen ook
bananenschillen) en daarna hebben we een tekst gelezen waarin de
stappen stonden voor het zaaien van tuinkers. Elke dag geven we de
plantjes een beetje water en controleren we goed of we al veranderingen
zien, hier maken we vervolgens een tekening van. Hopelijk kunnen we
volgende week proeven hoe tuinkers smaakt.

Nieuws uit groep 4
De afgelopen weken zijn we druk aan het werk geweest met klokkijken, bijna iedereen kan nu tot 5 minuten
nauwkeurig vertellen hoe laat het is! Verder zijn er al heel wat tafels opgezegd. Inmiddels heeft iedereen een
sticker voor de tafel van 0, 1 en 10. We hopen dat we na Pasen ook voor de tafels van 2 en 3 iedereen een
sticker kunnen geven.
Verder zijn we voor spelling druk geweest met categorie 9, de stomme e. (Je hoort een u maar je schrijft een
e.) Dit gaat al heel goed! Met taal hebben we geoefend met het zelfstandig naamwoord en de lidwoorden
(de, het en een) die je voor een zelfstandig naamwoord zet. Ondertussen hebben we ook nog gezellige
dingen gedaan en tijd overgehouden voor onder andere knutselen, tekenen en muziek!
Groep 5 en 6
Er wordt nog steeds hard gewerkt in groep 5/6. In week 14 en 15 oefenen we de tafel van 6.
Op donderdag 8 april is de toets van Natuurzaken. In de vorige opsteker is al verteld dat er in groep 5/6 twee
stagiaires zijn. Hieronder stellen ze zich voor.
Even voorstellen
Ik ben Mirjam Mateboer en sinds kort stagiaire bij De Slagkrooie. Met veel
enthousiasme ben ik in februari gestart met de deeltijdopleiding PABO. Deze
studie begint gelijk met stage, zodat theorie en praktijk niet los van elkaar
staan. Een uitdaging naast mijn huidige werk en naast mijn gezin. Toch ben ik
het avontuur begonnen, want wat vind ik onderwijs leuk! Met veel plezier loop
ik elke vrijdag stage in groep 5 / 6. Ik hoop hier de eerste beginselen van het
vak te leren, om over een aantal jaren zélf als leerkracht voor de klas te staan.

Ik ben Emma Puzic ik ben 25 jaar en kom uit Emmen. Ik ben eerste jaar
onderwijsassistente student en loop stage in groep 5/6 bij juf Reina. Hier zal
ik blijven tot en met midden juli 2021. Ik ben op de maandag en dinsdag
aanwezig. Ik vind het een leuke, leerzame school en met hele lieve
leerlingen! Mocht u nog vragen hebben dan kan u altijd bij mij langskomen!
Groetjes van juf Emma!

Groep 7 en 8
In groep 7/8 is het helemaal lente. Dat
betekent dat we druk bezig zijn met de
plantjes en bloemetjes. We zijn
begonnen met een eigen moestuintje
en hebben nu ook echte planten in de
klas. Deze planten staan niet in een
saaie pot, nee we hebben onze eigen
plantenbakken gemaakt door radio's uit
elkaar te halen en deze om te toveren
tot plantenbakken. Onze klas wordt zo
elke week een stukje groener. En de planten zorgen ook nog voor meer schone lucht in ons lokaal.

Verjaardagen
vrijdag
vrijdag
zondag
zondag
zondag

9 april
9 april
11 april
11 april
11 april

Yu-ni Hong
Levi Middeljans
Joris Berkepies
Kaj Peek
Juf Tineke

groep 7
groep 8
groep 1
groep 5

.

