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Agenda
18-26 feb

voorjaarsvakantie

Verjaardagen
We feliciteren:
27 feb
Lara
Charell
1 mrt
Leandro
3 mrt
Joep
10 mrt
Jasmijn
11 mrt
Robin H
met hun verjaardag!
Valentijnsgala
Afgelopen vrijdag hadden we weer een
geslaagd Valentijnsgala. De opkomst was
goed en er is leuk met elkaar gedanst onder
leiding van de Dj’s Max, Joost en Axel.
GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in
contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de
doktersassistent, is GGD Groningen voor u als
ouder echter altijd te bereiken bij vragen over
opvoeding over gezondheid. Sinds kort
hebben ze ook een WhatsApp nummer.
Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl
Vrijwillige ouderbijdrage
Het leerplichtige onderwijs wordt in
Nederland volledig vergoed door de
overheid. Scholen mogen een vrijwillige
bijdrage vragen voor de extra activiteiten.
Voor onze school zijn dat onder anderen:
Pasen, kerstviering, het sprookje, excursies
De schoolreisgelden worden apart geïnd.
Vrijwillig betekent letterlijk dat een ouder er
voor kan kiezen niet mee te doen en de

school dus een leerlingen mag weigeren als
de ouder niet betaalt.
Elk jaar lopen we er tegen aan dat er ouders
zijn die niet betalen. Dit kan zijn omdat de
kosten ervan niet opgebracht worden maar
dit kan ook zijn omdat een ouder dit niet wil.
Zwerfvuilactie / NL-Doet
Op 11 /12 maart is weer NL-Doet. Deze keer
hebben we besloten mee te werken aan een
actie van Plaatselijk Belang. We gaan in
samenwerking met hen en met cbs De
Wegwijzer mee doen aan de zwerfvuilactie
“De Wilp schoon”.
’s Morgens gaan de groepen 1 t/m 4
schoonmaken rondom de school en ’s
middags gaan de groepen 5 t/m 8
schoonmaken in het dorp. De aftrap van
deze schoonmaakdag vindt plaats om 13.30
uur in het centrum en wordt gedaan door
Wethouder Vos van de gemeente Marum. U
kunt zich opgeven als opgeven als vrijwilliger
om een groepje te begeleiden bij de
leerkracht. U kunt zich opgeven als vrijwilliger
om te helpen opruimen buiten de dorpskern
bij Piety de Boer. ( tel.0594-646379, mobiel
06-38158258, e-mail: pietydeb@gmail.com)
Na afloop ( 15.00 uur) is er koffie/thee en een
gezonde traktatie voor de kinderen.
Naar aanleiding van de lessen techniek voor
de kleutergroep:
"HERHALING OPROEP!!!": Wie heeft er nog
oude (elektrische) apparaten die in de
techniekhoek uit elkaar gehaald mogen
worden met behulp van een
schroevendraaier?
Natuurlijk verwijderen we eventuele stekkers.
Schroevendraaiers zijn ook welkom!

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Thema "het cijferwinkeltje". Dit thema is
gericht op rekenen. Op de gang is de hoek
"het cijferwinkeltje". In deze hoek kunnen de
kinderen een rekenspelletje kopen om er
daarna mee te gaan spelen en/of werken.
De kinderen betalen met een opdracht via
de "rekenhanden". De meneer of mevrouw
achter de kassa bepaald via de
rekenhanden hoeveel er betaald moet
worden. Voorbeelden: 3x springen, 6x
klappen, 4x een rondje draaien....
Op de site van school staat uitgebreid
beschreven wat we bij dit thema allemaal
doen. Even lezen dus!
Foto's thema ziek: deze staan inmiddels op
de site.
Nieuwe leerling: Na de krokusvakantie komt
Latycha Helmholt gezellig bij ons prefdraaien.
Latycha woont in Marum en in maart wordt zij
vier jaar. We wensen haar veel plezier en
succes bij ons op school.
Doelen: Vorige week hebben we het halen
van onze doelen gevierd. We hebben heerlijk
verstoppertje gespeeld. Juf Cecyl moest
zoeken en dat viel niet mee! Heleen was
bijna onvindbaar. Zij had zich onder de
dekens van een ziekenhuisbed verstopt.

Nieuw sociaal emotioneel doel: als we in de
klas komen zeggen we goedendag.
in de kring zoeken we rustig een plekje en
eventueel verplaatsen we onze stoel.
we
zeggen hoi tegen de kinderen naast wie we gaan
zitten.
Foutje lijst spelletjesmiddagen: 5 juni is een
vrije dag en wordt daarom 12 juni.
Lunch: Op maandag en dinsdag eten ook de
kleuters op school. Het is de bedoeling dat
het eten en drinken voor de lunch in de
koelkast wordt gezet. Deze staat in het
speellokaal.
Het drinken en fruit voor het fruit eten mag in
de fruittas blijven zitten.
OPROEP!!! Thema beroepen:
Vanaf maandag 6 maart werken we 3 weken
over beroepen.
We zijn op zoek naar papa's en/of mama's
die wel een keer in de klas willen vertellen
over hun beroep. Dus...wie geeft zich op? We
zoeken dan een passende datum en tijdstip.
Verder maken we van te voren een

vragenlijst want we zijn natuurlijk hartstikke
nieuwsgierig naar het werk van alle papa's en
mama's. Bovendien is het hartsikke leuk als je
papa of mama een keer in de klas iets komt
vertellen!

Liedje cijfers:
Luister wat ik wil vertellen,
alle cijfers kun je tellen.
Op de cijfermuur kunnen we ze zien,
alle alle cijfers van 1 tot 10.
Luister wat ik wil vertellen,
alle cijfers kun je tellen.
Op de cijfermuur staan ze allemaal,
cijfers zijn gewoon onze rekentaal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
987654321
Nogmaals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (snel)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 (snel).

Liedje + telspelletje: Wie gaat er mee?
Wie gaat er mee 2x
Naar de berg van St. Andre
En daar wonen wel 3 koeien
En die leven daar in gloria...victoria
De 1e, de 2e, de 3e....loeien als een koe
Variant: En daar wonen wel 5 kippen
De 1e, de 2e, de 3e, de 4e, de
5e...kakelen als een kip
En daar wonen wel 3 varkentjes

De 1e, de 2e, de 3e...knorren als
varkentjes

Letters van het thema: de ..m.. van meten
want:
"meten is weten"
De kinderen mogen dus iets voor het
letterhoekje meenemen waar deze letter
in zit.

Groep 3/4
Afgelopen week hebben de kinderen hun
rapport meegekregen en zijn de
rapportgesprekken geweest. De kinderen
krijgen in de week na de voorjaarsvakantie
ook hun portfolio mee met o.a. hun toppers
(dingen waar ze trots op zijn).
Stagiaire

Hallo allemaal,
Mijn naam is Jeanine en ik ben in de week
voor de voorjaarsvakantie gestart met mijn
stage in groep 3/4. Ik zit in mijn laatste jaar
van de PABO aan de Hanzehogeschool in
Groningen. Op maandag, dinsdag en
woensdag zal ik de groep over gaan nemen
en ik hoop eind dit schooljaar mijn diploma in
ontvangst te mogen nemen. Het eerste deel
van dit schooljaar heb ik ingevuld met een
stage op Curaçao en een specialisatie in het

vak muziek. Ik heb er in ieder geval erg veel
zin in!
Tot snel.
Oefenprogramma's
De kinderen van groep 3 hebben een
account gekregen bij www.rekentuin.nl en
www.taalzee.nl. Ze kunnen hier zelfstandig
oefenen en het niveau past zich automatisch
aan bij het kind. Bij rekentuin krijgen ze een
eigen tuintje die gaat groeien en bij taalzee
groeit de zee met planten en dieren. Dit
stimuleert de kinderen om regelmatig te
oefenen.
Groep 4 had al een account hier is niks aan
veranderd.
Handvaardigheid
Na de vakantie hebben de kinderen van
groep 3/4 voor handvaardigheid een leeg
schoon melkpak nodig.
Groep 3:
Inmiddels zijn we al in kern 8 begonnen van
veilig leren lezen. De kinderen hebben alle
letters geleerd plus de cluster -ng en sch-. In
deze kern komt daar -nk bij.
De kinderen maken grote sprongen bij het
lezen. Op de website bij groep 3/4 staat de
informatiebrief van kern 8 Hierin staat
informatie over de woordtypen die de
kinderen krijgen aangeboden bij het lezen,
maar ook aan welke spellingscategorieën we
werken. Na de vakantie krijgen ze weer een
nieuw pakket oefenstencils mee om het lezen
van deze woordtypen te oefenen.
De kinderen hebben allemaal een stabilo
gekregen. Dit was aan het begin even
wennen, mar we zien al weer verbetering bij
het schrijven. We schrijven inmiddels ook aan
elkaar. Dit is wel even wennen, maar
iedereen doet goed zijn/haar best.
Bij rekenen is het plusteken geïntroduceerd
en binnenkort komt ook het minteken erbij.
De sommen gaan in dit blok steeds tot 12. We
proberen ze weinig mogelijk gebruik te
maken van de vingers. We hebben de
splitsingen goed geoefend en hier proberen
we zo veel mogelijk gebruik van te maken.
Verder oefenen we het splitsen tot 20, de
getallenrij tot 30 en heb ik genoeg geld?.
Groep 4:
In blok4 van rekenen gaan we bezig met
meten in centimeters, plus- en minsommen
tot 100 door het tiental heen (bijvoorbeeld:
83-38), tafel van 2, 3 en 4, betalen met geld
en wat krijg je terug en het klokkijken: vijf over
half, twintig voor enz.
Ons doel was de tafel 2 kennen voor de
voorjaarsvakantie. Dit is niet bij iedereen
gelukt. We oefenen ook de tafels van 1, 5 en
10 nog steeds, om deze goed te

automatiseren. De maand maart gebruiken
we voor de tafel van 2 en 3!
Bij spelling zijn we in blok 5 en 6 bezig met de
categorieën: e die klinkt als u zoals bende,
woorden met de ei zoals eiland, woorden
met ch(t) zoals specht en zich, woorden
au(w) zoals paus en blauw, woorden met de
ij zoals gordijn, woorden met ou(w) zoals
gebouw en oude en woorden die beginnen
met ge- en be- zoals beroep en geloof.
Groep 5/6
Stagiaire
Sinds afgelopen donderdag is er een nieuwe
stagiaire in de groep. Haar naam is Anouk
Sinnema en ze komt uit Leek. Ze zit in het
eerste jaar van de PABO. Anouk zal elke
donderdag bij ons in de klas zijn en ook lessen
geven. Vlak na de voorjaarsvakantie zal zij
ook een hele week in de groep zijn. We heten
haar van harte welkom!
Rekenen
In groep 5 hebben we de begrippen omtrek
en oppervlakte geleerd. Verder hebben we
kennis gemaakt met cijferend optellen. Ook
leren we hoe we keersommen boven de 10
kunnen uitrekenen en hoe we dat moeten
opschrijven.
In groep 6 leren we onder elkaar optellen.
Ook zijn we bezig geweest met vormen als de
kubus, de cilinder, de piramide, de bol, de
balk en de kegel. De kinderen moesten deze
vormen in gebouwen herkennen. De breuken
komen in bijna elk blok terug. Verder zijn we
bezig geweest met he berekenen van
tijdsverschil tussen de digitale en analoge
klok.
Spelling
We beginnen in beide groepen met een
nieuw blok. Groep 5 krijgt woorden met ij, -ig,
au en ou. We hebben alvast het
signaaldictee gehad en die is door iedereen
al goed gemaakt. Na de vakantie krijgen de
kinderen hiervan het controledictee.
Groep 6 krijgt woorden met heid, -tie,
verkleinwoorden die eindigen op inkje en etje
(kettinkje, balletje) en woorden met een d
aan het eind. Ook bij groep 6 is het
signaaldictee al afgenomen en best goed
gemaakt. Ook zij krijgen na de vakantie het
controledictee.
Voorstelling
Op 6 februari hebben we een voorstelling in
Marum bijgewoond. We hebben een
toneelstuk gezien die ging over vriendschap.
Verder kwam het hebben van een droom
voorbij en dat de weg er naar toe niet altijd

even gemakkelijk is. Je moet er soms wel veel
voor doen. Het was een leuke voorstelling
volgens de kinderen.
Groep 7/8
Thermometer
Met de sfeer in de klas blijft het gelukkig
steeds beter gaan. Daarom gaan we na de
vakantie proberen om het werken met de
thermometer af te bouwen totdat we de
thermometer niet meer nodig zijn.
Stagiaire
Sinds vorige week dinsdag is er een nieuwe
stagiaire in de groep; namelijk Juf Anita. Anita
zit in het tweede jaar van de PABO. Anita
heeft al een aantal lessen gegeven en zal op
een gegeven moment ook een aantal
dagdelen gaan lesgeven. Ze zal tot het einde
van het schooljaar elke dinsdag en
woensdag bij ons in de klas aanwezig zijn. We
heten haar van harte welkom!
Kinderraad
Afgelopen donderdag hebben de kinderen
allemaal een brief meegekregen over de
Kinderraad. Dit is een project van de
gemeente Marum waar wij aan mee gaan
doen samen met nog drie andere scholen.
Onze school heeft vier zetels gekregen in de
Kinderraad. Het onderwerp voor de
Kinderraad waar wij een voorstel voor willen
gaan indienen is een survivalbaan voor in het
dorp. Een aantal kinderen heeft zich
inmiddels kandidaat gesteld voor de
Kinderraad. Op maandag 27 februari gaan
deze kinderen zichzelf presenteren en dan
gaan we stemmen wie er in de Kinderraad
komen. Het stemmen zal anoniem gebeuren.
Donderdag 2 maart komt Henrica Bergsma
(gemeenteraadslid van de gemeente
Marum) om de kinderen tips en trics te geven.
Op maandag 17 maart gaan we om 19.00
het voorstel officieel indienen bij de
Kinderraad in het gemeentehuis. Dan wordt
ook gekozen welk voorstel uiteindelijk
uitgevoerd gaat worden. De zitting van de
Kinderraad is openbaar dus wie het leuk vindt
mag komen kijken op de publiekstribune.
Rapport
Inmiddels hebben alle kinderen hun rapport
mee naar huis gekregen en hebben ook bijna
alle kinderen een gesprek gehad. Via deze
weg wil ik alle ouders bedanken voor de
leuke en fijne gesprekken.

