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Verjaardagen
We feliciteren:
10 april
Damian
13 april
Geert
Jaline
14 april
Lisa
16 april
Robin
Suus
met hun verjaardag!
Verkoopactie paasstollen

De leerlingen hebben allemaal goed hun
best gedaan zoveel mogelijk stollen te
verkopen. We hebben in totaal 331 kleine
stollen verkocht en 120 grote.
Goed gedaan allemaal!!!
Komende maandag komen de stollen op
school, 's Avonds worden deze per leerling
klaargezet door de OV in het speellokaal. Hier
kunnen ze donderdag door de
ouders/kinderen opgehaald worden. Een
grote/stevige tas is aanbevolen. De
paasstollen kunnen dan rondgebracht
worden voor het paasweekend.
De bestellijst en het geld kan in de week na
Pasen bij de leerkracht worden ingeleverd.

Denkt u eraan dat het die vrijdag
Koningsspelen is! Dus graag voor donderdag.
Techniek
De afgelopen jaren hebben we batterijen
ingezameld en daar punten voor gekregen.
Voor elke kilo die je inzamelt krijg je € 0,25.
Deze zijn in te leveren bij een
schoolleverancier. Wij hebben hiervoor een
tweede beebot besteld! Zo hebben we 2
beebots. De andere is gesponsord door
Okaphone Elektronica.
Vakantierooster 2017-2018
Hieronder alvast het vakantierooster voor
komend schooljaar.
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasweekend
koningsdag
mei-vakantie
hemelvaart
pinkstervakantie
zomervakantie

21-10-2017/29-10-2017
23-12-2017/7-1-2018
24-2-2018/4-3-2018
30-3-2018/2-4-2018
27-4-2018
28-4-2018/6-5-2018
10-5-2018/11-5-2018
21-5-2018
21-7-2018/2-9-2018

“Uitjes”
De afgelopen week hebben we signalen
opgevangen over de hoeveelheid uitjes van
de laatste tijd.
We beseffen ons dat we hiermee een groot
beroep doen op ouders die kunnen rijden,
aangezien veel activiteiten buiten De Wilp
plaatsvinden.
Het klopt dat we buitenschoolse activiteiten
hebben, maar het zijn er niet veel meer dan
vorige jaren. De activiteiten staan in het
teken van cultuur, burgerschap, sport en
geschiedenis. Dit jaar is alleen het
schoolschaatsen en de medewerking aan de
week van het geld extra geweest. We
hebben helaas geen invloed op de
tijdstippen van de buitenschoolse activiteiten,
aangezien deze gepland worden door
externe partijen. We nemen dit wel mee in de
evaluatie van de activiteiten en zullen er in
onze eigen planning van komend jaar
rekening mee houden.

Koningsspelen groep 1 t/m 4 we hebben nog
een aantal begeleiders voor een groepje
nodig op vrijdag 21 april! De intekenlijst hangt
op de deur! Voor groep 1/2 nog twee ouders
en voor groep 3/4 ook nog twee ouders.
Gevraagd: Oude houten pollepels. Wie deze
nog heeft en kwijt kan mag deze meegeven
voor de kleutergroep. Alvast bedankt.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Techniek, talent & energie. In de kleutergroep
zijn we hier al twee weken druk mee aan de
slag.
We hebben zonnige paashaasjes gemaakt
en deze stralen in de klas. De kinderen van
groep 1 hebben mooie robots geknutseld en
de kinderen van groep 2 hebben een groot
windmolenpark gemaakt. Volgende week
tijdens de kijkavond geven de kinderen een
rondeleiding en vertellen ze wat we verder
allemaal hebben gedaan bij dit thema.
Eind volgende week staan alle foto's van dit
thema op de site en dan zien jullie ook dat
we naast het werken in de vele hoeken ook
door de school zijn gegaan op zoek naar
energie. We hebben de meterkast bekeken
en het hokje waar de verwarmingsketels
hangen. Ook hebben we gepraat met de
installateur die in de meterkast een slimme
meter heeft geplaatst.

Sloophoek: Er zijn al vele apparaten uit elkaar
gehaald...gesloopt. Vele onderdelen hebben
we bewaard. De kinderen maken hier in
tweetallen leuke robots van.

Letter van het thema: Vanaf maandag
mogen de kinderen iets meenemen met de
..t.. van "techniek".
Liedje Robbie Robot:
Mijn naam is Robbie Robot.
Ik ben gemaakt van staal.
Mijn ogen zijn twee lampen,
dat vind ik heel normaal.
Klik klak rikke tikke tik,
blieb blieb tsjeng boem!
Mijn naam is Robbie Robot.
Ik ben gemaakt van staal.
Mijn haar is één bos draadjes,
dat vind ik heel normaal.
Klik klak rikke tikke tik,
blieb blieb tsjeng boem!
Doelen: De afgelopen week hebben we de doelen
besproken. De doelen voor rekenen en taal hebben we
gehaald en uit de loodjes pot hebben we "voetballen op
het grote veld" getrokken".
Het sociaal emotionele doel ging moeizamer. Daarom
hebben we met elkaar besproken hoe we dit op kunnen
lossen. De kinderen kwamen zelf met goede punten.
Deze hebben we uitgewerkt en op onze verbeterboom
gezet. De komende weken gaan we elke week hier een
paar keer over praten. Doel is dat stapje voor stapje ( de
vogeltjes gaan steeds hoger in de boom) de kinderen
hieraan gaan werken en dat we goede groei laten zien.
Hieronder de foto van onze verbeterboom maar
natuurlijk leuk om in de klas even te kijken en te lezen.

Voorstelling: Groep 1,2 gaat woensdag 19
april naar een voorstelling op de obs De Bron
in Marum. De voorstelling gaat over Ooie
Vaar en heet Het Nest. Het behandelt
allemaal jonge dieren en hun geluiden. We
gaan in de klas nog een liedje oefenen over
jonge dieren. Het duurt van 10.45 tot 11.30.
We hebben genoeg rijders! Heel fijn!
Handige vader/moeder/opa/oma??? Onze
toestellen in het speellokaal zijn getest en
gelukkig is het meeste goed gekeurd, maar
onze houten schommelstoel is aan een
nieuwe schuur – en lak beurt toe! Wie weet
iemand of wil dit voor ons opknappen???

Groep 3/4
Tennisclinic
Komende dinsdag 11-04 hebben de kinderen
tijdens de gymles een tennisclinic. Dit keer zal
de clinic op de baan in De Wilp zijn. Dit is
buiten, denk daarom aan warme
gymkleding!
Gym 18 april
Dinsdag 18 april gaan we 's morgens niet
gymmen. In groep 8 wordt deze ochtend de
IEP toets afgenomen. Door het splitsen van
groep 7/8 is het geven van de gymlessen niet
mogelijk.
Daarom gaan we 's middag als het weer het
toe laat buiten een spel doen.
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. Kern 9 sluiten we in de week na
Pasen af. De kinderen worden dan weer
getoetst op het snel en goed lezen van
woorden, spelling, begrijpend lezen en in dit
blok ook weer de woordenschat.
Bij rekenen zijn we bezig met het uitbreiden
van de getallenlijn tot 50 en meten.
Daarnaast oefenen we met klokkijken de hele
en halve uren/ vooruit en achteruit zetten en
geldsommen.
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 3
centraal voor de kinderen die deze nog
moeten halen. De vrijdag voor de vakantie

gaan we dit controleren. Goed oefenen dus!
Inmiddels zijn er al drie kinderen die de tafels
goed kennen en hun tafeldiploma hebben
gekregen.
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.
Techniek proefjes
In de groep hebben we donderdag middag
allemaal proefjes gedaan met een ballon die
een blikje kan duwen zonder het aan te
raken. Een gat in een ballon prikken zonder
dat hij stuk gaat. Zelf frisdrank maken.
Een kopje water op z’n kop zetten zonder dat
het water eruit valt! Hoe dat allemaal kan kun
je zelf lezen en ervaren op de kijkavond! Dan
zullen de kinderen uitleggen hoe je de
proefjes moet doen! En mag je het zelf ook
proberen.

aan het eind (eerlijk)en woorden die
eindigen op een –d (hond).
Ook in groep 6 hebben we een dictee.
Daar komen woorden in voor met twee
medeklinkers achter elkaar, zoals dokter en
fietsen, woorden met lange klanken die je
kort schrijft (jager, lopen)

Groep 5/6
Scoor een boek
Afgelopen donderdag hebben we de
afsluiting gehad van Scoor een boek. De
kinderen hebben allerlei sportactiviteiten
gedaan, zoals een stormbaan beklimmen,
scoren in basket, met een reuzenbal
slalommen en proberen te scoren op de
doelpaal. Ondanks de kou hebben de
kinderen een fantastische ochtend gehad
Techniek
We zijn in de groep druk bezig met de
technieklessen. De kinderen hebben zelf al
een stroomkring gemaakt, hebben proefjes
gedaan over magnetisme en luchtdruk. De
proefjes zijn ook met de kinderen
nabesproken en een aantal zullen ze
volgende week tijdens de open avond
demonstreren.
Eifeltoren
Ook zijn we vrijdagmiddag begonnen met
een eifeltoren te ontwerpen. Ze krijgen per
twee-tal een stuk karton van 25 x 25 cm en
moeten daarop een contructie maken van
bijv ijsstokjes, karton, takjes, wasknijpers of
ander materiaal. Een aantal hebben al hele
slimme verbindingen bedacht waardoor de
toren stevig blijf staan. Ook deze zijn op de
kijkavond te bewonderen.

Bomberbots
De kinderen hebben inmiddels de les gehad
over missie vijf en kunnen deze ook thuis al
spelen. Onze proeflicentie is over een week
afgelopen en dan kunnen de kinderen thuis
ook niet meer inloggen.
Groep 7/8
Videopnames en rapworkshop
Donderdag 30 maart hebben de kinderen
van groep 7/8 meegedaan aan de
rapworkshop in Veenhuizen met Yes-R. De
kinderen vonden het erg leuk en hebben
goed van Yes-R geleerd hoe ze kunnen
rappen. Een aantal dames werd zo
enthousiast van Yes-R dat ze spontaan een
liedje van hem begonnen te zingen. Dit heeft
hij opgenomen en in zijn vlog geplaatst! Deze
vlog kunt u terugkijken op YouTube. U zoekt
dan op Yes-R en kiest voor de vlog ponkers.
De kinderen zitten er vanaf minuut 4 in. Lara
en Anouk zijn ook nog geïnterviewd en
gefilmd door RTV Drenthe. Het was erg
spannend, maar ze deden het erg goed.
Jolijn en Christian hebben samen met
wethouder Vos het filmpje over financiële
educatie opgenomen. Het eindresultaat
hiervan hebben we nog niet gezien, maar
zodra we deze hebben zullen we hem op de
website zetten. Al met al was het een hele
mooie en bijzondere dag voor de kinderen!
Ouders die gereden hebben; heel erg
bedankt hiervoor!

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.

Klasselunch
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van
groep 7/8 met de juffen een heerlijke,
gezonde lunch gehad. Het was erg gezellig
en de kinderen hebben allemaal lekker en
gezond gegeten.

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.

Theoretisch en praktisch verkeersexamen
Afgelopen donderdag hebben de kinderen
het theoretisch verkeersexamen gemaakt.
Bijna alle kinderen hebben dit gehaald. 2
kinderen gaan op woensdag 10 mei
herexamen doen. Met wat extra oefening de
komende paar weken gaan ook deze 2
kinderen het theoretisch verkeersexamen
halen.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen het
praktisch verkeersexamen gefietst. Doordat
we op dinsdag de route al een keer verkend
hadden, wisten de kinderen goed waar ze

Spelling
Volgende week hebbben we weer een
nieuw dictee. Groep 5 krijgt woorden die
eindigen op –ig. Ook woorden met een i die
klinkt als een ie (bijv. liter), woorden met lijk

langs moesten en is niemand verkeerd
gereden. Ze konden zich dan ook allemaal
goed concentreren op het toepassen van de
verkeersregels. Komende maandag krijgen
de kinderen te horen of ze voor het praktisch
verkeersexamen geslaagd zijn.
Tennisclinic
Komende dinsdag 11-04 hebben de kinderen
tijdens de gymles een tennisclinic. Dit keer zal
de clinic op de baan in De Wilp zijn. Dit is
buiten, denk daarom aan warme
gymkleding! De kinderen die een tennisracket
hebben, kunnen hun eigen racket weer
meenemen.
Excursie kleine beestjes
Komende dinsdagmiddag krijgen de
kinderen een excursie over kleine beestjes
rondom de school. Er zal iemand komen die
eerst het een en ander gaat vertellen en
daarna gaan we op zoek naar deze kleine
beestjes.
Les brandveiligheid
Komende donderdagochtend krijgen de
kinderen een les over brandveiligheid. Er
komen dan twee mensen van de brandweer
die van alles over dit onderwerp gaan
vertellen.
IEP toets
Dinsdag 18-04 en woensdag 19-04 gaan de
kinderen van groep 8 de IEP eindtoets
maken. Dit zal tijdens de ochtend zijn. ’s
Middags volgen de kinderen het normale
programma. Komende maandag krijgen de
kinderen een brief mee waarin wordt
uitgelegd wat de IEP toets precies inhoudt.
Op de website www.toets.nl/voorouders kunt
u meer informatie vinden over de IEP toets.
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
6.
Groep 7 heeft het over de woorden met isch
en woorden met ge (garage). Bij de
werkwoordspelling hebben we het over de
sterke werkwoorden. Het gaat hier dan vooral
om het opschrijven van de verleden tijd.
Groep 8 heeft het over de woorden met tie,
ctie en isch. Bij de werkwoordspelling is het
tegenwoordig deelwoord nieuw.

