Over
Nieuwsbrief nr14

Nieuwsbrief 15 verschijnt 24 maart

Website:
Facebook:
Twitter:

www.dedorpel.nl
obs de Dorpel De Wilp
@obsdedorpel

Agenda
22 mrt
12 april
13 april
19 april

margedag allen
paaseieren zoek op plein
groep ¾ naar toneelstuk
groep ½ naar toneelstuk

Verjaardagen
We feliciteren:
20 mrt Latycha
met haar verjaardag!

Zwerfvuilactie / NL-Doet
Op vrijdag 10 maart was er de landelijke
zwerfvuilactie in het kader van NL Doet.
Ook onze school heeft hieraan
deelgenomen.
Het was een geslaagde dag! ’s Ochtends
hebben de groepen 1 t/m 4 het schoolplein
plus het veld schoongemaakt en ’s middags
was groep 5 t/m 8 aan het schoonmaken in
groepjes in het dorp zelf! Er is veel rommel
opgehaald! Als dank kregen de kinderen een
lekkere banaan! Super gedaan!
Voetbaltoernooi
Woensdag 17 organiseert de voetbalverening
SVMH uit Niebert, VV Boerakker, in
samenwerking met de gemeente Marum een
voetbaltoernooi voor alle basisscholen uit de
gemeente Marum. Dit toernooi wordt
gehouden op de voetbalvelden van SVMH,
Iwemalaan 8 te Niebert en begint om 15.00
uur. Dit toernooi is voor de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen kunnen teams
opgeven op school en moeten zelf voor een
leider zorgen. Er wordt gespeeld met 7 spelers
in het veld. De kosten voor deelname zijn €
1,00 per kind. De lijsten liggen bij de
leerkrachten.

Schoolschaatsen
Vrijdag 3 maart zijn we gestart met
schoolschaatsen voor de groepen 5 t/m 8. Dit
is mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van de gemeente Marum. De leerlingen
krijgen 3 x een uur les in Kardinge. Op 1
ongelukkige valpartij (gekneusde pols) na is
iedereen heelhuids thuisgekomen de eerste
keer. Volgende week vrijdag is alweer de
laatste keer! Langs deze weg willen we de
ouders bedanken die al die keren hebben
willen rijden!
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 en
sinterklaas
De schoolreisgelden worden apart geïnd.
Vrijwillig betekent letterlijk dat een ouder
ervoor kan kiezen niet mee te doen en de
school dus een leerlingen mag weigeren als
de ouder niet betaalt.
Elk jaar lopen we er tegenaan dat er ouders
zijn die niet betalen. Dit kan zijn omdat de
kosten ervan niet opgebracht kunnen
worden maar dit kan ook zijn omdat een
ouder dit niet wil. Als ouders dit niet willen is
dit hun goed recht. Helaas moeten we dan
wel melden dat deze leerlingen dan niet mee
kunnen doen aan de diverse activiteiten die
hiervan betaald worden. Als ouders niet
kunnen betalen kunnen ze dit melden bij
Annemieke en kunnen ze in aanmerking
komen voor een bijdrage uit een schoolfonds
van de gemeente.
Voetbaltoernooi 15 maart
Afgelopen woensdag hebben een aantal
kinderen van de groepen 6, 7 en 8
meegedaan aan een voetbaltoernooi in
Leek. De kinderen moesten vijf wedstrijden
spelen. De eerste wedstrijd tegen De
Adeborg werd gewonnen met 1-0. De
tweede wedstrijd tegen De Springplank uit
Leek hadden de kinderen geluk doordat de
tegenpartij twee eigen doelpunten scoorde.
De derde wedstrijd tegen De Bron werd
helaas verloren met 0-3. Op De Molenberg uit
Grootegast werd de grootste overwinning
geboekt door te winnen met 6-0. De laatste

wedstrijd werd helaas ook verloren met 3-1.
Doordat de laatste wedstrijd niet werd
gewonnen hebben de kinderen helaas de
finale net niet gehaald. Het was een leuk en
gezellig toermooi en de kinderen hebben
goed hun best gedaan!
Verkoopactie
Komende maandag krijgen de kinderen
allemaal een intekenlijst mee voor de
verkoopactie. Dit jaar heeft de OV besloten
om i.p.v. de (bijna jaarlijkse) speculaasactie
rond sinterklaas, nu een paasactie te houden.
De kinderen krijgen vanaf maandag 12 maart
tot maandag 27 maart de tijd om zoveel
mogelijk paasstollen van de warme bakker te
verkopen, d.m.v. een huis-aan-huis actie
maar natuurlijk mogen ook familie, kennissen
en vrienden ook de paasstollen kopen.
Er zijn paasstollen van 600 gram en 900 gram.
De paasstollen van 600 gram kosten € 3,50 en
de paasstollen van 900 gram zijn € 4,50. We
hopen op een mooie verkoopopbrengst,
zodat we hier weer leuke dingen van kunnen
doen en/of aanschaffen.
De paasstollen worden in week 15 geleverd,
waarna de kinderen ze vanaf 12 april kunnen
bezorgen. De paasstollen hoeven pas bij
aflevering betaald te worden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Thema "beroepen". Afgelopen maandag zijn
we met dit thema gestart. Op de deur van de
wc hangt het woordweb vanuit de kleuters.
Hierop staan alle woorden die zij hebben
genoemd bij het thema beroepen. Het zijn er
heel veel...kijk maar even.
De andere woordwebben hangen natuurlijk
op de woordenschatmuur.
Na de oproep aan ouders in de vorige
nieuwsbrief om in de klas te vertellen over
beroepen zijn er maar liefst vier ouders die dit
gaan doen. De komende weken gaan zij
vertellen over hoe is is om kok te zijn,
kraamverzorgster of verpleegkundige. Verder
gaan we luisteren naar wat bij een rechtbank
hoort.
Het spreekwoord van de week is deze keer:
"Het is voor de bakker".

Knutselen: Natuurlijk gaan we lekker tekenen
en knutselen bij dit thema.
De jongens van groep 1 hebben een
prachtige brandweerauto gemaakt. In het
speellokaal kunnen ze hier mee spelen want
rollenspel is erg fijn en belangrijk. Belangrijk
vooral ten aanzien van de actieve
taalontwikkeling. Hier spelen ze dat er brand
is uitgebroken en dat het alarmnummer
gebeld moet worden. Dan moeten de
brandweerauto's uitrukken om te blussen...
Zie hier de stoere brandweermannen!

De meisjes van groep 1 hebben mooie
stokpoppen gemaakt! Een die lekker kan
koken! Met een mooi schort aan. En sommige
hebben krullen en sommige hebben stijl haar!

Hoeken: In de bouwhoek leren we metselen.
De kinderen bouwen met de kleine blokken
en plankjes een flat. Heerlijk bouwen met
zand. Beroepen na leggen bij de kralenplank.
Bouwen met constructiemateriaal. Puzzelen

over beroepen. In de leeshoek boeken
bekijken. Er zijn naast prentenboeken ook
vele informatieve boeken. Met grote blokken
een bouwwerk maken en hiervan een
bouwtekening maken. Samen praten bij de
praatplaat.
Sloophoek: Dit is een onderdeel van
"techniek".
Enkele ouders hebben oude apparaten
meegenomen die de kleuters nu uit elkaar
gaan halen.
We zijn net gestart...spannend dus hoe een
en ander zal gaan. De kleuters gaan aan de
slag met schroevendraaiers en werken in
twee- of drietallen. Het is een aardigheid om
te zien hoe ze met de schroevendraaiers in
de weer zijn. Een gewone computer en een
speelcomputer zijn al volledig gesloopt.
Gelukkig hebben we een kleine voorraad
met oude spullen maar we kunnen nog wel
wat gebruiken.
Oproep voor de bibliotheek: Donderdag 23
maart gaan we de klas naar de bibliotheek
voor een leuke introductie. Er worden in
groepjes leuke spelletjes gedaan. Hiervoor is
begeleiding nog van minimaal 5 ouders. We
zoeken nog één ouder. De lijst hangt op de
deur van ons lokaal. Tijd: 10.15-11.15 uur.
Foto's thema "het cijferwinkeltje": deze staan
inmiddels op de site.
Doelen: Deze week hebben we de nieuwe
doelen voor de maand maart besproken.
Natuurlijk gaan we met zijn allen er hard aan
werken om de doelen weer te halen. De
doelen zijn te lezen op onze datamuur in de
klas.
Letter van het thema: Momenteel is dat de
..b.. van beroepen. Later komt nog de ..l.. van
"later wil ik graag......worden"
Tegenstellingen: Alle kinderen van groep 1
hebben een briefje meegekregen waarop
staat voor welke tegenstelling zij spullen van
thuis mogen meenemen. Fijn dat er al spullen
binnen zijn! Op de gang is de hoek waar we
regelmatig de tegenstellingen bespreken.
(oud) Gedichtje over een schoenenmaker:
Koen, maak je mijn schoen?
Ja juffrouw, ik zal het dadelijk doen.
Koen, maak je hem sterk?
Ja juffrouw, dat is mijn dagelijks werk.
Koen, ik mijn schoen al klaar?
Ja juffrouw, betalen maar.
Koen, ik heb geen geld ontvangen...
Nou, dan blijft uw schoen dáár hangen.
Want op klanten zonder geld ben ik niet
gesteld.
Dag koen.
Dag juffrouw zonder schoen.

Stagiaire Ook in groep 1,2 komt vanaf
vandaag tot de zomervakantie elke vrijdag
een stagiaire. Haar naam is Marleen. Zij doet
de opleiding zorg en welzijn en zal ons helpen
met hand en spandiensten in de groep!
Welkom!
Rijden??!! Woensdag 19 april gaan we naar
een toneelstuk op de obs De Bron in Marum.
Het begint om 10.45 en duurt tot 11.30. Geef
je op bij Judith! Alvast bedankt!

Groep 3/4
Vanaf komende week zal Jeanine op de
maandag, dinsdag en woensdag steeds
meer lessen/dagdelen gaan overnemen. In
het begin is Evelien hier gewoon bij aanwezig,
maar zij zal ook met individuele kinderen
en/of groepjes kinderen extra dingen gaan
oefenen en/of herhalen.
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.
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 en -ch bij. Komende
week ronden we deze kern af, door de wel
bekende toetsen. Voordat we aan een
nieuwe kern beginnen maken we even tijd
om de v/f woorden, ei/ij woorden en de eu
woorden extra te oefenen. Dit blijken voor de
meeste kinderen nog de lastige categorieën.
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.

Bij rekenen is naast het plusteken inmiddels
ook de min geïntroduceerd. 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. Komende week
hebben we hiervan een toets, gevolgd door
een herhalings/verrijkingsweek.
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! Het is belangrijk
dat deze tafels beheerst worden, omdat
deze nu veel voorkomen in de methode.
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.
Hiervoor gebruiken we de werkbladen van
één van de twee nieuwe methoden die we
aan het bekijken zijn. De regel van de
ou(w)/au(w) en de ei/ij worden hier d.m.v.
platen en verhalen aangeboden, waardoor
deze weetwoorden beter kunnen worden
onthouden.
Rijden???!!!
Groep 3/4 gaat donderdag 13 april naar
een toneelstuk op de obs De Hasselbraam in
Leek.
Wie wil ons heen en terug brengen?
Het duurt van 10.45 tot 11.45!
Opgeven bij Judith!!!
Groep 5/6
Rijders gezocht
In de klas zijn we bezig met het project Scoor
een boek. Het is de bedoeling dat de
kinderen zoveel mogelijk boeken in de klas
lezen. Voor elk gelezen boek mogen de
kinderen een voetbal plakken op de poster
op de deur in de klas. Op 6 april is de
afsluiting van dit project in Grotegast. De tijd

is nog niet bekend en volgt zo spoedig
mogelijk. Kunt u die dag rijden dan kunt u zich
bij mij opgeven.
Rekenen
In groep 5 hebben we minsommen gehad
die we onder elkaar moeten uitrekenen door
de 100 tallen, 10 tallen en eenheden te
splitsen. Ook hebben we geleerd dat 1 liter
100 cl en 1000ml is. De keer- en deelsommen
komen tregelmatig terug.
In groep 6 gaan we weer aan de slag met
breuken. De breuken komen in bijna elk blok
terug. Ook leren de kinderen heel precies
klokkijken. We hebben afgelopen week les
gehad over de seconde bij het klokkijken. De
kinderen moesten bij de klokken de tijden
invullen met het aantal seconden. Ook weten
de kinderen nu hoeveel seconden er in een
minuut zitten.
Spelling
We beginnen in beide groepen met een
nieuw blok. Groep 5 krijgt woorden met die
eindigen op –ig. Deze zijn ook al geoefend.
In groep 6 leren we woorden met twee
medeklinkers achter elkaar, zoals dokter en
fietsen
Bomberbots
Binnenkort starten we met een pilot van
Bomberbots. De kinderen leren hier hoe ze
kunnen porgrammeren d.m.v. lessen in
combinatie met programmeerspelletjes op
de computer. Vorige week hebben de
kinderen hier als iets van op school gezien.
Binnenkort kunt u meer lezen over
Bomberbots.
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 hebben.
Kinderraad
Vorige week donderdag is het raadslid
Henrika Bergsma bij ons in de klas geweest
om het voorstel voor de Kinderraad met ons
uit te werken. Het was een zeer productief uur
en we zijn tot een goed voorstel gekomen. Dit
voorstel wordt naar de gemeente Marum
gestuurd. Op maandag 22 mei wordt het
voorstel in de Kinderraad verdedigd door de
kinderen die een zetel in de Kinderraad
hebben gekregen.
Zetels Kinderraad
De volgende kinderen hebben een zetel in
de Kinderraad:
-   Marissa Holtrop
-   Lara Donker
-   Jolijn Drent

-  

Christian Braam

Belangrijk!! Nieuwe datum Kinderraad!!
De gemeente Marum heeft een nieuwe
datum voor de Kinderraad doorgegeven. Dit
is maandag 22 mei om 19.00 in het
gemeentehuis in Marum. De oorspronkelijke
datum van maandag 13 maart komt hiermee
dus te vervallen!!!
Videopnames en rapworkshop
Op donderdag 30 maart gaat groep 7/8 in
Veenhuizen meedoen aan een rapworkshop
met Yes-R. Ook zijn er twee kinderen die met
een wethouder van de gemeente Marum
een video gaan opnemen. Dit zijn Jolijn en
Christian. Wij zijn nog op zoek naar drie
ouders die deze middag zouden willen rijden.
We gaan rond half 12 weg en we zijn rond
vier uur weer terug. Aanmelden kan bij juf
Jolanda. Omdat we pas om vier uur weer
terug zijn, betekent het dat de kinderen dus
ook iets later dan normaal weer thuis zijn!
Puberluchtjes
Kinderen die in groep 7/8 zitten komen in de
puberteit. Het lichaam verandert en er gieren
allerlei hormonen door het lichaam van
puberende kinderen. Deze puberteit brengt
af en toe met zich mee dat kinderen een
“puberluchtje”om zich heen hebben hangen.
Dit kan soms best vervelend zijn. Mocht uw
kind hier last van hebben, schroom dan niet
om hem/haar een deodorantbusje of iets
anders mee naar school te geven waar hij/zij
zich mee kan verfrissen!
Rekenen
In groep 7 zijn we met blok 4 begonnen. In dit
blok worden de nieuw aangeleerde
basisvaardigheden verder uitgebreid (keer
sommen, delen, plus sommen en min
sommen). Daarnaast wordt het rekenen met
breuken, kommagetallen en procenten
verder uitgebreid.
In groep 8 zijn we ook met blok 4 begonnen.
In dit blok gaan we verder met het rekenen
met kommagetallen, grafieken aflezen en
interpreteren, rekenen met omtrek en
middellijnen, rekenen met Romeinse cijfers,
rekenen met verhoudingen en rekenen met
een rekenmachine.
Spelling
In beide groepen zijn we begonnen met blok
5.
Groep 7 heeft het over de woorden met heid,
teit, lijk, tie en ctie. Bij de werkwoordspelling
hebben we het over de zwakke
werkwoorden. Het gaat hier dan vooral om
het opschrijven van de verleden tijd met
behulp van ’t ex kofschip.

Groep 8 heeft het over de woorden met ig,
lijk, heid en teit. Bij de werkwoordspelling is de
gebiedende wijs nieuw.

