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Agenda
13 juni
margemiddag gr 1/2
19 juni cultuur excursie groep 1/2
20 juni
schoolreisje gr ½
22 juni
margemiddag gr 3/4
23 juni
schoolreisje gr 3-6
27 juni
margedag allen
Wk 27
portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Er is helaas een fout geslopen in het
informatieboekje. De leerling-geleide
portfoliogesprekken zijn niet op dinsdag 27
juni maar in week 27 ( 3-7 juli) van het
schooljaar. De gesprekken 's middags, na
schooltijd.
Eindtoets
Dit jaar hebben we voor het eerst
deelgenomen aan de IEP. Dit is ons en de
leerlingen goed bevallen. We hebben met
een groepsscore van 78 net beneden de
landelijke norm van 78,3 gescoord.
De leerlingen hebben inmiddels een keuze
gemaakt voor het vervolgonderwijs.
Geert gaat naar TL op het Liudger.
Aicha gaat naar TL op het Liudger.
Christian gaat naar BB/KB op het Liudger.
Marije gaat naar KB op het Liudger.
Isis gaat naar het VWO op De Borgen.
Myrthe gaat naar TL/HAVO op De Borgen.
Wij wensen ze daar heel veel plezier!
Pleinfeest
Na een aantal jaar een voorjaarsmarkt te
hebben gehad zijn we dit jaar overgegaan
naar een pleinfeest. En tot onze grote
blijdschap kon deze ook in zijn geheel op het
plein gehouden worden. Onder een heerlijk
zonnetje konden de kinderen spelletjes doen,
werkjes kopen en lekker eten. Diverse ouders
hadden taarten en cakes gebakken die
allemaal verkocht waren aan het eind van
het feest. Al met al een groot succes. We
willen dan ook iederen bedanken die dit
mogelijk hebben gemaakt!

Winnaars spelletjes Pleinfeest
Bij een aantal spelletjes van het Pleinfeest kon
er met de hoogste score iets leuks gewonnen
worden. De kinderen die iets gewonnen
hebben zijn de volgende:
 Voetbal: Jarno Tienstra en Mats
Tijnagel
 Sjoelen: Lisa Hofstee en Chayen
Donker
 Werpen: Evelien Reitsma en Thies van
der Laan
 Blikgooien: Dirk ten Hage en Aïcha
Donker
De kinderen krijgen hun gewonnen cadeau
maandag van de leerkracht.
Formatie
We zijn nu druk bezig met de formatie voor
komend jaar. De groepsindeling die we dit
jaar hadden blijft ook komend jaar gelden.
We zijn nog op zoek naar een leerkracht voor
de onderbouw die de uren van Judith voor
haar of zijn rekening neemt. We krijgen er een
intern begeleider bij zodat Annemieke de
focus op de directietaken kan houden.
Dit is Alje Slagter. Hij is momenteel intern
begeleider op obs De Beelen en heeft
aangegeven meerschoolse ib-er te willen
worden. Hij werkt dus komend jaar ook op
een andere school.
PO in actie
Wellicht heeeft u de laatste tijd al het een en
ander gehoord: leerkrachten maken zich
ernstig zorgen over de toekomst van het
onderwijs. De enorme werkdruk en de lage
salarissen hebben er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat veel leerkrachten gestopt
zijn en dat er weinig nieuwe leerkrachten bij
komen. Dit heeft als gevolg dat we nu
kampen met een lerarentekort en dat dit in
de komende jaren schrikbarend zal gaan
groeien. Diverse partijen hebben het
probleem aangekaart bij de politieke
partijen maar dat heeft, helaas, nog niet
geleid tot verbeteringen. Ook wij staan
achter deze acties! U kunt ons steunen door
de petititie te tekenen die te vinden is op
www.pofront.nl. Op 27 juni zullen basisscholen
een uur later opengaan dan normaal. Echter
hebben wij die dag een margedag en zijn de
kinderen de gehele dag al vrij.

Avondvierdaagse
Afgelopen week hebben veel kinderen
meegedaan met de avondvierdaagse. We
hebben mooie routes gelopen en het goed
getroffen met het weer. De laatste avond
hebben we de laatste 3 km samen met de 5
en 10 km gelopen. Het was weer erg gezellig!
Op de zandvlakte kregen alle kinderen hun
mediale en een traktatie namens het team.
Helaas moesten we hier lang wachten
voordat we achter het muziekkorps aan
mochten, maar het was een geslaagde
intocht. In het dorp stonden veel opa’s en
oma’s ons op te wachten.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Nieuwe leerling: Dinsdag 13 juni komt Marijn
Mollema voor het eerst bij ons in de groep
proefdraaien. Hij wordt 6 augustus 4 jaar. We
wensen hem veel succes en plezier bij ons op
school.
Schoolreisje: Op dinsdag 20 juni gaan we met
zijn allen heerlijk naar de Sprookjeshof in
Zuidlaren. In de bijlage de brief over het
schoolreisje. We hebben genoeg ouders voor
begeleiding! Op de deur van de klas hangt
inmiddels de indeling. Denken jullie er wel
aan om onderling de stoelverhogers te
regelen? Let op: op deze dag komen de
kleuters om 9.00 uur naar school.

OUDER GEZOCHT!
Voor onze excursie naar de schelpengrot in
Nienoord (maandagochtend 19 juni) hebben
we in ieder geval nog één ouder nodig. Het
zou toch wel heel jammer zijn als deze
excursie niet door kan gaan...
De brief voor opgave hangt op de deur van
ons lokaal.
Stage: De komende twee weken komt Tjibbe
Linker bij onze groep. Het gaat hier om een
"snuffelstage".
Nieuw thema: Dit wordt het thema 'verkeer".
Vanaf maandag 26 juni gaan we hierover
werken.
In de volgende nieuwsbrief kunnen jullie lezen
wat we hierbij allemaal gaan doen.

Groep 3/4
Binnenkort is onze schoolreis! We gaan op
vrijdag 23 juni. De kinderen zijn i.p.v.
vrijdagmiddag deze week de
donderdagmiddag vrij!
Meer informatie volgt in een aparte
schoolreisbrief komende week, ik kan al wel
vast verklappen waar we heen gaan:
Drouwenerzand!!!!
Cito’s
Vanaf maandag starten we met de
eindtoetsen van cito. In groep 3-4 worden er
toetsen afgenomen voor rekenen, spelling,
woordenschat, begrijpend lezen, DMT en de
AVI. We wensen iedereen veel succes bij het
maken van de toetsen!
Groep 3
De kinderen hebben afgelopen vrijdag weer
stencils meegekregen om de woorden van
de nieuwe kern ook thuis goed te oefenen.
Bij rekenen verkennen we de getallenlijn tot
100 en rekenen we inmiddels door het tiental
heen bij zowel de plus als de minsommen (146 of 18+7). Hierbij mogen de kinderen nog
een rekenrekje gebruiken.
Groep 4
Er zijn al veel kinderen die hun tafeldiploma
hebben. Belangrijk is om ook daarna de tafels
goed te blijven oefenen, zodat de tafels niet
weer wegzakken.
De tafels zijn erg belangrijk bij het handig
rekenen, maar ook bij de sommen die over
verdelen gaan.
Groep 5/6
Spelling
We zijn weer met een nieuw blok begonnen.
In groep 5 oefenen de kinderen met de
volgende woorden: woorden met twee
medeklinkers achter elkaar (handel) en
woorden waar je een lange klank hoort,
maae een korte letter schrijft(stro). De
kinderen moeten hier de regel van de
letterdief toepassen.
Groep 6 oefent meervoudsvormen met een s
aan het eind (sleutels) en woorden met een
dubbele medeklinker (bakker). De kinderen
moeten hier de regel van de dubbelzetter
toepassen.

Bezoek Steenhuis
Op 14 juni brengen de kinderen een bezoek
aan het Steenhuis in Niebert. De kinderen
hebben inmiddels een verhaal gehord over
kinderen van hun leeftijd. We hebben de
levens van die kinderen vergeleken met het
leven van de kinderen nu. Ook hebben een
aantal kinderen foto's meegenomen van
vroeger. Deze hebben we op een tijdlijn
geplaatst. Die tijdlijn hangt in de klas. We
hebben ook de foto's van het lespakket aan
de tijdlijn gehangen. Kom gerust langs om ze
te bekijken.
Rekenen
We zijn inmiddels gestart met het laatste blok
van rekenen. 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
Kinderraad
Op 22 mei was het dan zover: De Kinderraad.
En wat hebbben ze het goed gedaan, want
ons voorstel is uitgekozen!!! Het voorstel gaat
nu naar de gemeenteraad en daar wordt
besloten of het voorstel ook echt door kan
gaan. Ik ben enorm trots op de kinderen,
want wat het spannend en wat hebben jullie
enorm goed je best gedaan! Top!
CITO toetsen
De komende drie weken gaan we weer
beginnen met de CITO toetsen. Zou u er
daarom voor willen zorgen dat de kinderen
goed uitgerust naar school toe komen? In
groep 7/8 doen alleen de kinderen van
groep 7 hier aan mee, omdat groep 8 al de
IEP toets heeft gemaakt.
Juf Anita
Op vrijdag 16 juni heeft juf Anita haar laatste
stagedag. Daarna zal ze nog wel een aantal
keer op school komen. Ze gaat bijvoorbeeld
mee op kamp en is ook aanwezig bij de
barbecue van groep 8.
Excursie vlinders

Op maandag 19 juni hebben we een
excursie van vlinders. De kinderen gaan dan
in groepjes rondom de school op zoek naar
vlinders.
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
8.
Groep 7 heeft het over de woorden met een
dubbelzetter, letterdief en ‘s woorden. 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 een
letterdief, dubbelzetter en woorden met in
het meervoud en. Bij de werkwoordspelling
ligt de focus vooral op het juist kunnen
schrijven van werkwoorden in de verleden
tijd.

