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Agenda
5 juni
Pinksteren
7 juni start Avondvierdaagse Bakkeveen
13 juni
margemiddag gr 1/2
19 juni cultuur excursie groep 1/2
20 juni
schoolreisje gr 1/2
23 juni
schoolreisje gr 3-6
Verjaardagen
We feliciteren:
24 mei Hiyabiel
26 mei
Aïcha
27mei
Harmen

met hun verjaardag!
Nieuwe juf
Afgelopen maandag is juf Heleen gestart met
het invallen tot de zomervakantie in groep1/2
en 5/6. Wij wensen haar veel plezier bij ons op
school.
Voorstellen: Graag wil ik mij even voorstellen;
Ik ben Heleen Koppert 58 jaar en al heel wat
jaartjes juf op de basisschool. Van oorsprong
ben ik kleuterjuf, maar ik heb in de loop van
de jaren in alle klassen van de basisschool
gewerkt . en ook in het voorgezet onderwijs.
Omdat ik samen met mijn man een aantal
jaren in Duitsland heb gewoond ben ik Duits
gaan studeren en heb mijn akte mo a Duits
gehaald en heb in deze taal les gegeven.
Toch bleef het kleuteronderwijs mij trekken .
Iedere keer als ik langs de basisschool in ons
dorp liep, om mijn hond Max uit te laten,
dacht ik "ik…. wil weer met kleuters werken".
Creatief bezig zijn met de taal en het rekenen
en spel en zingen!!!. Het genieten van de
kinderen van deze leeftijd, dat is mijn
beweegreden. Hier ben ik dan en ik heb er
veel zin in, om samen met juf Cecyl tot de
zomervakantie met de klas te werken.

Maandag 22 mei hebben een aantal
kinderen van groep 7/8 deelgenomen aan
de kinderraad van Marum.
PLeinfeest donderdag 1 juni 2017
Op donderdag 1 juni organiseren we een
pleinfeest van 17.00 uur tot 19.00 uur. Het is
een manier om elkaar op een ontspannen
manier te ontmoeten en in gesprek te gaan.
We zijn echter nog op zoek naar ouders die
ons hier een uurtje kunnen helpen. Op de
deur van groep 1/2 en 3/4 hangt een
opgavevel waar u zich kunt opgeven. Dit
mag ook bij de eigen groepsleerkracht. We
willen er met zijn allen een gezellig feest van
maken maar dat lukt alleen met hulp van
iedereen!
HELLUP HANDIGE HULP GEZOCHT
We zoeken (nog steeds) een handige ouder
die onze schommelboot wil schuren en
lakken. Het is niet een groot karwei dus...wie
wil dit wel even voor ons doen???
Kinderraad
Afgelopen maandag hebben onze kinderen
met verve hun idee gepromoot in de
kinderraad van Marum.
Na lang wikken en wegen heeft de
kinderraad met 9 stemmen voor gekozen
voor het idee van de survivalbaan in De Wilp.
Wij zijn ontzettend trots op onze groep 7/8 die
met het idee gekomen zijn en dit voor elkaar
hebben gekregen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We werken komende week nog over het
thema "boeken". Daarnaast zijn we druk met
knutselen voor het pleinfeest en gaan we ook
voor Vaderdag aan de slag.

Vanaf 19 juni werken we dan 4 weken over
piraten wat tevens ons laatste thema van dit
schooljaar is.
Het sociaal emotionele doel: Hierover schreef
ik ook in de vorige nieuwsbrief. Via onze
verbeterboom in de klas hebben we hard
gewerkt om het weer "ouderwets gezellig" te
krijgen. En...dat is gelukt! Voor één keertje
hebben we daarom heerlijk van wat chip
gesnoept. Daarna lekker naar buiten voor
veel beweging. Ook de reken- en taaldoelen
zijn gehaald. Daar zijn we dus allemaal
supertrots op.

Nieuwe leerling: Dinsdag 30 mei komt Vayèn
Donker voor het eerst bij ons in de groep
proefdraaien. Ze wordt 3 juli 4 jaar.We
wensen haar veel succes en plezier bij ons op
school.
OUDERS GEZOCHT!!! Zonder voldoende
ouders kunnen we onderstaande uitjes niet
door laten gaan. Oproep schoolreisje: Op
dinsdag 20 juni gaan we met zijn allen heerlijk
naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. Op de deur
van onze klas hangt een brief war ouders hun
naam op kunnen zetten wanneer ze mee
willen gaan. We hebben nog niet genoeg
ouders dus...wie gaat er mee?
Oproep cultuur excursie Nienoord: Ook hier
hebben we nog rijders nodig. Dus...wie gaat
er gezellig mee?! We gaan op maandag 19
juni naar Nienoord, naar de schelpengrot.
Ook deze brief voor opgave hangt op de
deur van ons lokaal.

Groep 3/4
Groep 3
In kern 10 zijn we bezig om woorden te lezen
met –eeuw, -ieuw, -uw, -aai, -oei,
-ooi, woorden met een open lettergreep en
woorden met een lettercluster. Bij spelling
oefenen we de aangeboden categorieën tot
nu toe en woorden met cluster aan het begin
of cluster met kleefletters zoals: dwerg en
scherp.
We sluiten blok 5 af en beginnen eind van de
week met blok 6. Hierin zit veel herhaling,
maar ook voorbereiding voor groep 4. Het
automatiseren van de sommen tot 20 is erg
belangrijk. Daarnaast oefenen we met
klokkijken de hele en halve uren/ vooruit en
achteruitzetten en geldsommen.
Groep 4
We zijn bezig om net als groep 3 blok 5 af te
sluiten. In blok 6 zit veel herhaling en
voorbereiding voor de volgende groep.
Verder zijn we druk bezig met het klokkijken.
We leren om de klok van bijvoorbeeld vijf
voor half elf een half uur vooruit of achteruit
te zetten. De tafels blijven centraal staan.
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 en 4 centraal voor
de kinderen die deze nog moeten halen.
Goed oefenen dus!
De kinderen vinden de klokken erg moeilijk en
raken met de nieuwe onderdelen erg in de
war. Hier blijven we dus extra mee oefenen.
Het blok van estafette hebben we
afgesloten. We blijven oefenen met de
woordrijen.
Groep 5/6
Spelling
Na de vakantie beginnen we met een nieuw
blok in beide groepen. In groep 5 krijgen de
kinderen de volgende woordsoorten
aangeboden: woorden met –te aan het
eind( ziekte, hoogte) verkleinwoorden (huisje,
bekertje en tongetje) en woorden die
eindigen op een d (hond, landbouw).
In groep 6 wordt de open lettergreep
herhaald (mening, modern), woorden met
een dubbele medeklinker (bakker,
binnenkort) en woorden met een twee
tekenklank (buitengewoon, keuken).
Science les juf Suzanne
Binnenkort (begin juni) krijgen de kinderen
een les science van juf Suzanne. Zij is in het
begin van het schooljaar al bij ons in de klas

geweest en is dus geen onbekende van de
kinderen.

gaat hier dan vooral om het opschrijven van
de verleden tijd.

Bezoek Steenhuis
Op 14 juni brengen de kinderen een bezoek
aan het Steenhuis in Niebert. Voor dat we
daar heen gaan krijgen de kinderen hier een
aantal lessen over.

Groep 8 heeft het over de woorden met ieel,
iële, air, woorden die in het meervoud
eindigen op a (musea) en woorden die in het
meervoud ci krijgen (politici). Bij de
werkwoordspelling ligt de focus vooral op het
juist kunnen schrijven van werkwoorden in de
verleden tijd.

Rijders Steenhuis
Voor het bezoek aan het Steenhuis ben ik op
zoek naar rijders die ons kunnen brengen en
halen. Kunt en wilt u rijden dan kunt u zich bij
mij opgeven. Ik zal contact opnemen met het
Steenhuis over de exacte tijd. Deze staat nog
niet vast.
Rekenen
Volgende week hebben we de toets van
blok 5 van rekenen in beide groepen. Daarna
starten we met het laatste blok. In groep 5
leren we o.a. splitsend vermenigvuldigen
(5x12= 5x10+5x2). Verder gaan we weer
oefenen met meters, decimeter, centimeters
en millimeters en hoe je deze omrekent (1m =
10dm en 1 dm = 10cm). Verder leren we hoe
we plus- en minsommen op een handige
manier kunnen uitrekenen.
In groep 6 komen de breuken ook in dit blok
terug. Verder gaan we bezig met de
verhouding schaduw en lengte en tijd en
schaduwlengte. Ook leren we sommen met
grote getallen (boven de 10000).
Bij het huiswerk krijgen de kinderen van
rekenen de laatste tijd veel redactiesommen
mee. Deze opdrachten komen ook veel voor
in de citotoets. Verstandig dus om hier extra
mee te oefenen.
Groep 7/8
Rekenen
In groep 7 zijn we met blok 5 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 net klaar met blok 4 en
gaan we volgende week met blok 5
beginnen. In dit blok gaan we verder met het
rekenen met kommagetallen, breuken en
procenten, grafieken aflezen en
interpreteren, rekenen met het gemiddelde,
rekenen met verhoudingen en rekenen met
een rekenmachine.
Spelling
In beide groepen zijn we begonnen met blok
7.
Groep 7 heeft het over de woorden met iaal,
ialen, ueel, uele en de woorden met een
letterdief. Bij de werkwoordspelling hebben
we het over de sterke werkwoorden. Het

