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8433 KG Haulerwijk
Tel: 0516-438150
e-mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
website www.deschalmei.nl

Algemeen nieuws
Algemene informatie van de directie.
Vorige week heeft u van ons het bericht ontvangen dat we gaan staken. Dat onze acties bij u tot overlast zorgen,
begrijpen we. Nog even voor alle duidelijkheid het is geen keuze van de Tjongerwerven om te gaan staken.
In tegendeel, het zijn de actiegroepen en de bonden die de staking uitroepen en hebben besloten om in het
noorden te beginnen met deze estafettestaking.
De consequenties zijn uitgebreid besproken en er is geen oplossing om de overlast voor u te beperken. Leraren
hebben stakingsrecht, En als ze staken heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering. Niemand van het team staakt
omdat het leuk is, in tegendeel. De teamleden voelen dat het twee voor twaalf is, dat is de reden dat ze gehoor
willen geven aan de stakingsoproep. Tot slot wil ik nog even wijzen op onderstaand stukje uit de brief van Alfred,
want dit is waar het de teamleden om gaat.

Om het tij te keren en ook onze toekomstige generaties onderwijs te kunnen blijven bieden zal de
arbeidsmarkt voor leerkrachten aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Een passend salaris in
combinatie met een uitdagende baan met aanzien en een behapbare werkdruk zal de arbeidsmarkt
positief moeten stimuleren. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan heeft dat grote gevolgen voor het
toekomstig onderwijs.
Ontwikkelingen mogelijke fusie
In de bijlage bij deze nieuwsbrief weer een fusiebulletin met de huidige stand van zaken.
Luizenpluis
Grytsje Weening was contactpersoon voor de luizenpluis. De luizenpluiswerkgroep helpt u om het luizenprobleem
beperkt te houden. Na jaren voor ons actief te zijn geweest draagt Grytsje nu haar taak over aan Tineke Renkema.
Grytsje hartelijk dank voor je inzet. Tineke wat fijn dat jij deze taak van Grytsje wilt overnemen.
Tien minuten gesprekken
Op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari zijn er tien minuten gesprekken gepland. U kunt zich voor deze
gesprekken aanmelden via het ouderportaal van Parnassys van 3 februari tot en met 10 februari. U kunt uw
voorkeur aangeven binnen onderstaande mogelijkheden:
 Maandag van 15:30 uur tot 17:30 uur daarna van 18:10 uur tot ongeveer 20:00 uur
 Dinsdag van 15:30 uur tot ongeveer 18:00 uur
Rapporten en port folio’s
Vanaf 16 februari staan de rapporten klaar in Parnassys. U kunt ze bekijken en indien gewenst downloaden en
afdrukken via het ouderportaal. Op deze vrijdag krijgen de kinderen de portfolio’s mee ook naar huis.
Ouderportaal Parnassys
Wij adviseren u in te loggen in het ouderportaal, via de link op de website. Via google, komt u gemakkelijk op de
verkeerde site van Parnassys.
U heeft allemaal een inlogcode gekregen voor dit ouderportaal. U kunt dezelfde inlogcode blijven gebruiken, deze
worden niet bijgesteld. Als u uw inlogcode kwijt bent, kunt u een e-mail sturen naar meester Edwin
e.winter@tjongerwerven.nl, u krijgt dan een nieuwe code. Alle ouders van de kinderen die dit schooljaar op school
zijn gekomen ontvangen een code van Marijke van Delft.
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Wc’s onderbouw
We hebben onze zorgen over de netheid in de toiletten. In de nieuwsbrief van It Twaspan stond
onderstaand stukje. Het zou mooi zijn als ook de ouders van de leerlingen van de Schalmei ook met
hun kinderen willen spreken over dit onderwerp.
De groepen 1 tot en met 4 van beide scholen maken gezamenlijk gebruik van de wc’s beneden. Helaas zien we
vaak dat deze wc’s nogal vies zijn. Het gaat hierbij niet alleen om remsporen, maar ook het gebruik van wc-papier,
papieren doekjes voor de handen op de grond i.p.v. in de prullenbak en wc niet doortrekken, waardoor wc’s
verstopt kunnen raken. Voor de kerstvakantie hebben we hier aandacht voor gehad en ging het weer redelijk
goed. Maar de eerste weken erna waren de wc’s dusdanig vies, dat we hier weer gezamenlijk met de kinderen
over gesproken hebben in de grote zaal.
De schoonmaaksters doen elke dag weer hun best om alles netjes te maken, maar dit is vaak van korte duur. De
controles van vóór de vakantie nemen veel tijd in beslag, die we liever in de klas aan de kinderen besteden.
Wellicht zou u ook eens met uw kind hierover kunnen praten. Hoe ga je naar de wc? Wat doe je nadat je geplast of
gepoept hebt? Misschien kunt u vragen hoe uw kind dit doet. Alvast erg bedankt! Samen houden we het schoon
en netjes!
Aanwezigheid directie
De week van 19 tot en met 24 februari ben ik afwezig, juf Carina is deze week het aanspreekpunt.
Maandag 12 Februari ben ik afwezig in verband met fusie werkzaamheden.
Donderdag 15 februari afwezig in want dan is er een vergaderdag van het OMT van de Tjongerwerven.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Op deze dagen ben ik op school aanwezig, mits er sprake is van afspraken elders.
Met vriendelijke groet,
Marga Fleer van den Akker
Directeur CBS De Schalmei
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

Overige informatie
Nieuws van de luizenpluismoeders
Na jaren van inzet gaat Grytsje Weening haar taak als contactpersoon van het luizencontroleteam neerleggen.
Tineke Renkema zal haar taak per direct overnemen. Zij is het aanspreekpunt als het gaat over melding of vragen
over luizen. Het zal discreet worden behandeld. Tineke Renkema, tel nr.: 0516-422323.
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Agenda

Agenda voor de komende periode

Februari
Datum
2
6
12
13
14
15
16
17
19
20
26

Tijd
8.20
11.30
19.30
8.45

15.30
15.30

Activiteit
Inloop-/voorleesochtend in de bibliotheek
Juf Marga vrij i.p.v. 16-02-2018
leerlingenraad
MR vergadering
Stakingsdag – alle leerlingen vrij
Juf Marga OMT
Rapport / portfolio mee
Kerngroep fusie vergadering
Heite Schoolschaaktoernooi
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
t/m 2 maart - voorjaarsvakantie

Aanvullende informatie

Activiteit
t/m 2 maart - voorjaarsvakantie
Luizencontrole
leerlingenraad
Juf Marga OMT
MR/OR vergadering
Fusievergadering - leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Goede vrijdag – leerlingen vrij

Aanvullende informatie

Maart
Datum
1
6
12
15
20
21
30
2

Tijd

11.30
8.45
19.30

april

2e paasdag – leerlingen vrij
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – februari
Kinderen in groep 3 lezen nu gemiddeld AVI-niveau M3, dus: De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep,
maar de woorden mogen niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals de woorden beer (je
leest veer, maar hoort vir) of het woord mand (je leest een d maar zegt een t).
De keuze aan soorten boeken wordt steeds groter, zo zijn er:
strips
serieboekjes
waargebeurde verhalen jongensboeken

Nieuwe activiteit vanuit Buurtsportwerk: Start SOB-extra groep.
Op dinsdagmiddag van 15.15 - 16.00 uur, is in het speellokaal de SOBextra groep actief. SOB staat voor Sport Op
de Basisscholen.
Deze groep is voor kinderen uit groep 2-3-4 die op motorisch vlak wel een 'duwtje in de rug' kunnen gebruiken. In
het najaar van 2017 heeft buurtsportcoach Frits Schnoor alle kinderen uit de desbetreffende groepen bekeken: bij
Twaspan groep 2-3-4 en bij Schalmei groep 3-4. Kinderen die in aanmerking komen voor deze groep hebben
hierover al een brief ontvangen.
Spelenderwijs gaan de kinderen, o.l.v. Frits Schnoor, in een klein groepje (max 12 kinderen) lekker bewegen sporten en spelen. Mocht men meer informatie hierover willen dan kunt u contact opnemen met Frits Schnoor:
mail: fa.schnoor@gmail.com
Verkeersplan gaat door!
Al weer lang geleden hebben we een werkgroep opgestart die zich bezig houdt met de verkeersveiligheid rond de
school. In de ouderenquêtes van beide scholen heeft u als ouders aangegeven dat de verkeersveiligheid voor ons
gebouw te wensen over laat.
De werkgroep heeft een plan gemaakt en dat ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Ooststellingwerf. We
hebben lang moeten wachten, maar dat is beloond: de gemeente heeft het geld toegezegd! Volgende week dinsdag
komt de werkgroep weer bijeen om het plan in werking te zetten. U hoort hier binnenkort meer van.

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: De Vlinders
Deze week werkten we over het prentenboek “ssst de tijger slaapt” een grappig boek over een jarige tijger. Dit
i.v.m. de nationale voorleesdagen. Ook toetsten wij de CITO en daar maken we dan een soort spelletje van en
zeggen dan ook “we gaan een boekje maken en stickers verdienen”.
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Volgende week werken we over een nieuw thema eten en drinken/restaurant. De letter ij van ijsje
hoort daarbij. Wie neemt iets mee voor de lettertafel? Met de sociale vaardigheidslessen werken
we over de verschillende fases van boosheid herkennen. Met gym gingen we klimmen, klauteren,
op de rekstok en met de bal vangen en gooien.
Groep 1-2 de kikkers
Het thema ‘Gezondheid’ is afgelopen. Deze week hebben de kinderen Citoboekjes gemaakt. We noemen dat een
spelletje en ze doen het met plezier. De resultaten kunt u zien in het rapport. In week 8 volgen de 10 minuten
gesprekken. Vanaf volgende week gaan we werken over het restaurant. De letter ij van ijsje staat de eerste week
centraal en de letter f van fruit in de week daarna.
Deze week praten we bij de les sociale vaardigheden over ‘boos zijn’. Soms ben je een beetje boos, soms woedend?
Hoe kan dat? Volgende week werken we over de vaardigheid ‘rustig blijven’. Denk u nog aan vrijdagmorgen 2
februari in de bieb. U bent daar vanaf 8.20 uur welkom om uw kleuter voor te lezen. En de koffie staat klaar. Zo
sluiten we de Nationale Voorleesdagen af.
Groep 3/4a
De cito toetsen zitten er bijna op voor groep 3/4. Vanaf volgende week draaien alles lessen weer gewoon. In deze
periode hebben wij het met leskracht over de wederopbouw na de Tweede Wereld Oorlog. De kinderen gaan met
Juf Joke een stad bouwen met dozen. Bij Juf Elise hebben wij het over Annie M.G. Schmidt. Wij maken kennis met
de verschillende kinderboeken, liedjes en gedichten die zij geschreven heeft.
Groep 4 leert deze periode de tafel van 3 en 4. Het is belangrijk om de tafels thuis ook te oefenen met uw kind.
Leuke websites om de tafels te oefenen zijn: tafeldiploma.nl, gynzykids of onlinklas.nl. De kinderen hebben
allemaal hun eigen inlogcode bij gynzykids.
Groep 4b/5
Na dik twee weken zitten de CITO- toetsen er alweer op. De leerlingen hebben hun best gedaan. De CITO- toetsen
geven ons een mooie bevestiging van de niveaus van de leerlingen. Hiernaast weten we weer aan welke puntjes
er nog gewerkt moet worden.
Afgelopen woensdag had groep 4 het geluk dat ze mochten indoorskiën, bij Snow&Co te Roden. Het was een zeer
geslaagde middag, getuige de verhalen van de leerlingen. De foto’s zullen binnenkort op de website worden
geplaatst.
Afgelopen week heeft u van mij de indeling voor de boekbesprekingen ontvangen. Zou u hierop de datum van uw
kind willen controleren? Een foutje is natuurlijk snel gemaakt, als er zover in het voren moet worden gepland. De
leerlingen krijgen vrijdag (02-02-18) uitleg over de boekbespreking.
In de klas oefenen we de laatste tijd heel vaak met de ‘tafeltrainer’, een simpel spelletje waarmee de tafels- en
deeltafels kunnen worden geoefend. Klik 'hier' voor een linkje naar de tafeltrainer. Er kan gekozen worden voor
een memoryspel, snelheid, etc. Handig om op een leuke manier met de tafels aan de slag te gaan!
Groep 6/7a
De Cito-toetsen zijn achter de rug. Een enkeling moet hier en daar nog een toets inhalen. Het gros heeft alles
alweer achter de kiezen. Nu is het tijd om de rapporten op te stellen en plannen te maken voor het volgende half
jaar.
Het is nu ook weer tijd om de rekenmethode op te pakken. Verder gaan daar waar we gebleven waren. Voor
beide groepen herstarten we in blok 6. Groep 6 gaat weer verder met de breuken. We gaan leren om dit verder
toe te passen. Groep 7 is begonnen met deelsommen met rest.
Voor TOPO hebben we weer een toets op het programma staan. Vrijdag 9 februari krijgt groep 6 een toets over
Noord-Nederland en groep 7 over het gebied rond de Noordzee.
Vandaag hebben wij Lesson 4 van Unit 1 gehad bij Engels. De laatste les van dit blok. Volgende week woensdag
gaan we nog een keer oefenen met de woorden van de woordlijst. Die woordlijst krijgen de kinderen mee om te
leren. Op woensdag 21 februari volgt er een toets.
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Groep 7b/8
De toetsen zitten er weer op. Alle leerlingen hebben heel hard hun best gedaan om optimaal te
kunnen presteren. Alles is nagekeken en wordt verwerkt in de Plaatsingswijzer en Parnassys. Deze
en volgende week zullen juf Linda en juf Rika de resultaten met de leerlingen bespreken met daarbij ook de
Plaatsingswijzer. Voor groep 8 betekent dit dat ze dan definitief te horen krijgen welk schooladvies ze krijgen. In
april volgt dan nog de Iep eindtoets als een soort second opinion. Voor de meeste leerlingen zal dit een
bevestiging betekenen van het huidige advies. Voor sommige leerlingen kan het advies indien noodzakelijk
worden aangepast. In de praktijk is het echter zo dat haast voor alle leerlingen het advies nu wel vast staat.
Tijdens de 10 minuten gesprekken gaan we dat definitief vaststellen met de leerlingen en de ouders erbij.
Volgende week maandag hebben de leerlingen van 7b en 8 de topotoets. Het kan zijn dat groep 7a sommige
toetsen op een ander moment krijgt. Dat betekent niet dat er daardoor verschil komt tussen groep 7b en 7a. Aan
het eind van het schooljaar hebben alle groepen uiteindelijk dezelfde toetsen gehad. We proberen dit zoveel
mogelijk samen te plannen maar dat lukt niet altijd. Dus, of je nu in groep 7a of 7b zit, uiteindelijk komt het
allemaal op hetzelfde neer.
Juf Linda gaat op vrijdag 9 februari ’s middags met de leerlingen uit groep 8 naar een workshop Wetenschap en
Techniek. Ze is op zoek naar chauffeurs. Als u kunt halen of brengen mag u dit via de mail of via uw kind
doorgeven aan de leerkrachten. De workshop begint om 13.00 en duurt ongeveer anderhalf uur. Op vrijdag 16
februari krijgen de leerlingen hun rapport en portfolio mee naar huis.
Email adressen groepsleerkrachten
Het komt nog weleens voor dat er een mail voor een van de meesters en juffen naar de algemene mail wordt
gestuurd of via de contactknop op de website. Dit heeft tot gevolg dat de mail niet meteen bij de desbetreffende
persoon komt.
U kunt de meesters en juffen direct bereiken via onderstaande mailadressen:
Groep:
3-4a
7b-8
1a-2a
1a-2a
6-7a
1b-2b
3-4a
7b-8
4b-5

Roepnaam
Joke
Linda
Baukje
Marijke
Alex
Carina
Elise
Rika
Edwin

Voorvoegsel Achternaam
Bergsma
de
Boer
van de
Bult
ten
Hoor
de
Jonge
Van der
Kaap,
Lise
Weiland
Winter

E-mailadres
j.molen@tjongerwerven.nl
l.boer@tjongerwerven.nl
b.bult@tjongerwerven.nl
m.hut@tjongerwerven.nl
a.jonge@tjongerwerven.nl
c.slagter@tjongerwerven.nl
e.lise@tjongerwerven.nl
r.boer@tjongerwerven.nl
e.winter@tjongerwerven.nl
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