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Agenda
3 april spelletjesmiddag groep 1-2-3
12 april
paaseieren zoeken op plein
13 april
groep 3/4 naar toneelstuk
13 april
kijkavond techniekweek
19 april
groep 1/2 naar toneelstuk
Verjaardagen
We feliciteren:
28 maart
Tessa
29 maart
Thies
Hilde
5 april
Elisa
6 april
Roan
7 april
Marije
8 april
Rena
met hun verjaardag!
Verkoopactie

Techniek
Het afgelopen jaar hebben we meegedaan
aan het lespakket van Betapunt Noord over
techniek, talent en energie. U heeft vast al de
mooie kar zien staan in de gang? In het kader
hiervan hebben we in week 15 en 16 besloten
een techniekweek te organiseren waarin we
op 13 april een kijkavond van 19.00 uur tot
20,00 uur gepland hebben.
Veiligheid bij het ophalen:
De kleutergroep is momenteel best groot, 25
kinderen. Als deze kinderen worden
opgehaald is het daardoor best druk bij het

hek. We willen dat iedereen veilig naar huis
gaat. Daarom vinden we het als team heel
belangrijk dat iedereen die kinderen op komt
halen binnen het hek wacht. Op deze manier
lopen kinderen niet zomaar het hek uit om te
kijken of degene die hen op komt halen er al
is. Zo is er voor de leerkrachten ook een beter
overzicht. Het is fijn als jullie dit bespreken met
eventuele oppasmoeders, opa's, oma's en
dergelijke. Alvast bedankt voor jullie

medewerking.
Eindtoets Basisonderwijs
Op 18 en 19 april vinden weer de jaarlijkse
eindtoets basisonderwijs plaats. Wij hebben
dit jaar gekozen voor een andere toets. De
leerlingen maken op deze dagen de IEPtoets. De IEP-toets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en
rekenen aan het eind van groep 8. De
prestaties van de leerlingen worden gelegd
langs een onafhanelijke meetlat waarmee
goed in kaart gebracht wordt wat de
persoonlijke ontwikkeling is. We hebben
gekozen voor de IEP –toets omdat deze beter
aansluit bij onze kijk op onderwijs, minder talig
is tijdens de rekenopgaven. Wilt u meer
weten dan kan dat, u kunt op de volgende
site informatie vinden:
www.toets.nl/voorouders
Koningsspelen onderbouw
Vrijdag 21 april organiseert korfbalvereniging
Wees kwiek weer de koningsspelen voor de
onderbouw.
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar
ouders die een groepje van 5 kinderen willen
begeleiden. In totaal hebben we 7 groepjes.
Verder zoeken we één ouder die samen met
ouders van de andere scholen het
pauzekraampje willen bemannen. Hier
worden o.a. de broodjes gesmeerd.
Opgeven kan bij Evelien of via de
intekenlijsten die maandag op de deur
komen te hangen.

Verdere informatie m.b.t. tot koningsspelen
volgt nog.
Tennisclinic
De groepen 3 t/m 8 hebben afgelopen
dinsdag een tennisclinic gehad van de
tennisvereniging in Marum. De kinderen
waren erg enthousiast over de les en ze
deden dan ook allemaal leuk mee. Komende
dinsdag hebben ze de laatste clinic. In mei
zullen de kinderen ook nog een keer een
clinic buiten bij de tennisvereniging krijgen.
De foto’s van afgelopen dinsdag zijn te
bewonderen op de website.
Zagen?????
In groep 7/8 zijn we afgelopen vrijdag
begonnen met de nestkastjes. De kinderen
zijn erg enthousiast. Helaas ontbreekt het ons
op school aan goede zagen. Nu heb ik zelf al
het één en ander kunnen regelen, maar
mocht iemand één of meerdere zagen
hebben die we op vrijdagmiddag mogen
lenen de komende weken dan heel graag.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Thema "beroepen". De foto's van het thema
staan op de site.
Bij dit thema hadden we maar liefst 4 ouders
die in de klas hebben verteld over hun
beroep. Dit was voor de kinderen niet alleen
fijn en gezellig maar vooral ook heel
leerzaam. Samen hadden we vragen lijsten
gemaakt want we waren natuurlijk erg
nieuwsgierig. Alle vragen zijn beantwoord!
Ouders, nog heel er bedankt allemaal!

De moeder van Lars heeft ons vertelt over
haar werk als verpleegkundige! Ze had een
mooi verpleegsters kostuum aan! (helaas
geen foto van ☺) Ze had “pilletjes” voor ons
meegenomen en die waren erg lekker!
Techniek, talent & energie. In de kleutergroep
starten we volgende week met dit thema.
Centraal hierbij staat een prentenboek over
Eiki en Okie waarbij diverse vormen van
energie aan de orde komen.
De andere groepen gaan een week later ook
met het thema aan de slag. Als afsluiting is er
in april een kijkavond op school. In de
kleutergroep gaan we vooral werken over
energie: wind energie, zonne energie en
elektriciteit. Daarnaast leren we veel over wat
de zon voor ons betekent.
Knutselen: Natuurlijk gaan we lekker tekenen
en knutselen bij dit thema.
Alle kinderen maken een zonnig paasei.
Verder gaan we robots knutselen, fijn tekenen
en vouwen. Dit zijn onze hoeken: De
sloophoek, de bouwhoek met
opdrachtkaarten, de boekenhoek, de kijk- en
ontdekhoek, de proefjes hoek, de
kralenplankhoek, de woordenschathoek.
Daarnaast werken we natuurlijk veel met de
taal- en rekenmaterialen van Onderbouwd.
Beebot: Dit is een beestje (een bij) waarmee
de kinderen leren programmeren. In
tweetallen overleggen ze waar de Beebot op
een grondplaat naartoe moet. Samen
programmeren ze de Beebot zodat deze op
de juiste plek aankomt. Het doel is
`programmeren`. Verder zijn samenwerken,
goed en kritisch nadenken en samen
overleggen erg belangrijk. De
opdrachtkaarten zijn gericht op vormen,
tellen en cijfers. Deze worden dus tevens
spelenderwijs geleerd.
Deze Beebot past natuurlijk uitstekend bij ons
thema `techniek`!

Sloophoek: Dit is een onderdeel van
"techniek". De hoek is erg populair, vooral bij
de jongens. Maar, ook de meisjes vinden het
leuk en bijna iedereen is al een keertje aan
het slopen geweest. Het is prachtig om te zien
hoe ze in vrij korte tijd de apparaten uit elkaar
weten te halen. We gooien niet alles weg
maar maken van een aantal onderdelen een
robot als groepswerk.
Enkele ouders hebben oude apparaten
meegenomen die de kleuters nu uit elkaar
gaan halen.
Oproep: We maken een kijk- en ontdekhoek
voor "licht". Daarom mogen de kinderen
allemaal iets meenemen dat licht geeft.
Ideeën: zaklamp, fietslamp, spaarlamp,
lampje op batterijen, kaarsjes....
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Letter van het thema: Momenteel is dat de ..l..
van later word ik.... Hierna komt de ..t.. van
"techniek".
Gedichtjes over de zon:
Ik heb wel eens verdriet
en krijg dan tranen in mijn ogen.
Maar met een zonnetje als jij erbij
zie ik alleen maar regenbogen!
Zonnezoentjes op je gezicht.
zo lekker warm, zo lekker licht.
Zonnezoentjes zachtjes voelen,
lekker samen, lekker kroelen.

Rijders gezocht! Groep 1,2 gaat woensdag
19 april naar een voorstelling op de obs De
Bron in Marum. Het duurt van 10.45 tot 11.30.
We hebben al voor 13 kinderen plek. Nu de
andere 13 nog! Er hangt een intekenformulier
op de deur van ons klaslokaal! En je mag
gezellig meekijken!

Groep 3/4
We zoeken nog één ouder die woensdag 12
april mee wil nar de bieb in De Wilp. Er hangt
een intekenlijst op de deur.
Groep 3
De kinderen maken grote sprongen, zowel bij
lezen als bij rekenen. Bij lezen zijn we al bezig
met de aai, ooi en oei woorden en de eer,
oor en eur woorden. Deze leren we lezen en
schrijven. Daarnaast is er een start gemaakt
met begrijpend lezen.
Bij rekenen zijn we bezig met het uitbreiden
van de getallenlijn tot 50 en meten.
Daarnaast oefenen we met klokkijken en
geld.
Groep 4
Inmiddels zijn we alweer begonnen aan het
vijfde blok van rekenen. De tafels staan
steeds meer centraal. Hoe beter de kinderen
de tafels kennen, hoe beter ze de les kunnen
volgen en ze bezig zijn met automatiseren. De
komende twee weken staat de tafel van 4
centraal voor de kinderen die deze nog
moeten halen. Vrijdag 7 april gaan we dit
controleren. Goed oefenen dus!
In methode gaat het verder over klokkijken
en dan vijf voor vijf, bouwplaten, tabellen
aflezen en maken, minsommen door het
tiental heen (45-19 45 -20+1), wat moet ik
betalen en de tafelsommen.
Binnenkort sluiten we het blok van estafette
af. Hier zit ook een toets woordrijen bij. We

hebben hier individuele doelen voor gesteld.
Ik weet dat de kinderen hard aan het
oefenen zijn met de woordrijen die ze mee
krijgen iedere maandag.

inmiddels ontgrendeld en kan gespeeld
worden.
Mondriaan
Juf Anouk heeft afgelopen donderdag een
handvaardigheidsles gegeven over
Mondriaan en de kinderen hebben zelf ook
hun Mondriaanschilderij gemaakt. Hieronder
ziet u enkele van de resultaten.

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
We hebben de toets van blok 4 net achter de
rug en starten met een nieuw blok. Hierin
gaan we aan de slag met schatten en meten
van lengte. Optellen en aftrekken met
geldbedragen, tellen met sprongen en de
keer- en deelsommen kometn natuurlijk ook
weer aan bod.
In groep 6 hebben we ook de toets afgerond
en gaan we ook weer met breuken in de
weer. Ook oppervlakte en omtrek komen we
ook regelmatig bij de sommen tegen. Verder
werken we ook steeds vaker met
verhoudingstabellen.
Spelling
We beginnen in beide groepen met een
nieuw blok. Groep 5 krijgt woorden met die
eindigen op –ig. Ook woorden met een i die
klinkt als een ie (bijv. liter), woorden met lijk
aan het eind (eerlijk)en woorden die
eindigen op een –d (hond).
In groep 6 leren we woorden met twee
medeklinkers achter elkaar, zoals dokter en
fietsen, woorden met lange klanken die je
kort schrijft (jager, lopen)
Bomberbots
We zijn inmiddels gestart met de lessen. De
kinderen kunnen zowel thuis als op school de
levels spelen. Ook de tweede missie (les) is

Groep 7/8
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. De wethouder komt komende
maandag tussen 10.00 en 12.00 op school
langs om even kennis te maken met Jolijn en
Christian. We gaan donderdag rond half 12
weg en we zijn rond vier uur weer terug.
Omdat we pas om vier uur weer terug zijn,
betekent het dat de kinderen dus ook iets
later dan normaal weer thuis zijn!

Klasselunch
Vrijdag 31 maart doen de kinderen van
groep 7/8 mee aan de klasselunch. Dit
betekent dat de kinderen voor deze dag zelf
geen brood en drinken hoeven mee te
nemen voor tussen de middag. Dit wordt
namelijk voor hen geregeld. Wel moeten de
kinderen er even voor zorgen dat ze een
bord, beker en een mes meenemen. Het liefst
van plastic, zodat het niet zo snel kapot gaat.
Voor de pauze ’s ochtends moeten de
kinderen wel zelf iets meenemen!

woordenschatgedeelte uitgeprobeerd. Over
een tijdje gaan we ook beginnen met het
uitproberen van Staal.

Theoretisch en praktisch verkeersexamen
Op donderdag 6 april maken de kinderen
van groep 7/8 het theoretisch
verkeersexamen. Dit doen ze op school. Als
de kinderen het examen halen, mogen ze de
volgende dag op 7 april het praktisch
verkeersexamen doen. Hiervoor hebben de
kinderen een goede fiets nodig die voldoet
aan de eisen (bel, lamp, goede rem enz.). De
fiets wordt namelijk van te voren ook
gekeurd. Als de fiets wordt afgekeurd, mag
het kind niet meedoen aan het
verkeersexamen.

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.

Voor vrijdag 7 april zijn we nog op zoek naar
2 hulpouders die willen helpen tijdens het
verkeersexamen. Zij zullen van 8.30 tot 11.30
ingezet worden. Aanmelden kan bij juf
Jolanda.
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!
Voorbereiding op de IEP toets
Afgelopen week zijn we begonnen met het
voorbereiden op de IEP toets. Ik heb de
kinderen uitgelegd hoe de toets in zijn werk
gaat en wat ze die twee dagen kunnen
verwachten. Daarnaast hebben we ook
goefend met de oefentoets, zodat de
kinderen weten hoe ze opdrachten moeten
aanpakken tijdens het maken van de toets.
De komende weken blijven we nog oefenen
met de oefentoets, zodat de kinderen
optimaal voorbereid aan de toets kunnen
beginnen.
Nieuwe Taalmethode
In de klas zijn we begonnen met het
uitproberen van de nieuwe taalmethode Taal
Actief 4. Hiervan hebben we inmiddels een
aantal lessen van taal, spelling en het

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.

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.

