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CBS de Schalmei
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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.
Afgelopen dinsdag was de viering van groep 1-2 de vlinders.
Het thema was luisteren. De kleuters hebben ons mooie tekeningen laten
zien en verteld waar ze graag naar luisteren en waar ze liever niet naar
luisteren.
Woensdag was het schoolvoetbaltoernooi. Volgens de traditie op de
Schalmei heeft groep 8 hier aan meegedaan.
De jongens hebben de finale gehaald en de meiden zijn 5e geworden.
Gefeliciteerd allemaal met deze prima resultaten. Verderop in de
nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Koningsspelen onderbouw ’s middags vrij.
Op donderdag 26 april vieren we de Koningsspelen. Net als vorig schooljaar hebben we voor de kinderen van groep
1-4 een programma voor de ochtend. Dat betekent dus dat de kinderen van groep 1-4 op donderdag 26 april om
12.00 uur vrij zijn. Als dit voor u problemen oplevert i.v.m. de opvang kunt u dit melden bij de groepsleerkracht van
uw kind. Uw kind kan dan ’s middags op school blijven.
Schoolreisjes en ouderbijdrage.
De schoolreisjes zijn gepland en “besteld”. U krijgt via uw kind deze week een brief met de informatie die u nodig
heeft. Hierin staat ook vermeld wat de schoolreisjes dit schooljaar kosten. De ouders die de ouderbijdrage nog niet
betaald hebben krijgen in deze enveloppe ook een betalingsherinnering.
Luizencontrole
Dinsdag heeft de luizengroep de kinderen gecontroleerd op hoofdluizen. Bij een paar kinderen in de onderbouw
zijn luizen gevonden. We vragen u, het haar van uw kinderen de komende weken extra te controleren. Na de
meivakantie is de volgende luizencontrole.
Ouderavond fusie.
Ter herinnering dinsdag 24 april om 19.30 uur is de gezamenlijke ouderavond met informatie betreffende de fusie.
Aanwezigheid directie
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
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Overige informatie
Tien minuten gesprekken
Op dinsdag 24 april zijn er van 15.30 tot 17.30 uur (vrijwillige) tien minuten gesprekken gepland. Deze gesprekken
zijn bedoeld voor de groepen 1 t/m 7. Indien u een gesprek wilt kunt u een afspraak maken bij de betreffende
leerkracht van uw kind(-eren). De e-mailadressen vindt u verderop in de nieuwsbrief. Voor groep 8 zijn er
gesprekken nadat de uitslag van de eindtoets bekend is.
Avondvierdaagse
Op verzoek van de organisatie plaatsen we hieronder de volgende mededeling:
We hebben net vergadering gehad en hebben besloten dat we Vrijdag 18 mei ook starten bij het zwembad.
Vorig jaar hebben we namelijk veel commentaar gehad dat de fietsen nog in het dorp stonden en ze het hele eind
daarheen moesten lopen. We hebben de route van vrijdag kunnen aanpassen en daarom kunnen we dus starten
bij het zwembad.
Hartelijke groeten,
Willie Tillema namens de commissie Avond4daagse Haulerwijk
Banenmarkt
Op donderdag 19 april gaan we in groep 6,7 en 8 ons Tjong®talent (Leskracht) afsluiten met een banenmarkt.
Helaas zijn er vanuit de ouders geen aanmeldingen gekomen. Gelukkig hebben we VIB bereid gevonden om de
gehele middag in te vullen. We hopen op een inspirerende middag.
Monumentoverdracht groep 8 aan groep 7
Doordat Haulerwijk en omgeving op 13 april 1945 is bevrijd, gedenken we dit jaarlijks met de kinderen van de
groepen (6), 7 en 8. We gaan dit doen op vrijdag 13 april en starten om 11:00 uur bij de begraafplaats aan de
Eikensingel. Dit zal gaan onder de leiding van dhr. Oenema. Het herdenkingsmonument (bestaande uit drie
separate zuilen) is geadopteerd door de groepen 8 van de scholen van Haulerwijk. We geven deze dag de
verantwoordelijkheid hiervan over aan de kinderen van groep 7. Door de combigroep zijn de kinderen van gr.6 dit
jaar ook welkom. Ouders zijn uiteraard ook welkom bij deze herdenking.
De Doekoe scholenactie van de COOP is weer terug!
Spaar mee voor sport- en spelmaterialen voor onze school.
Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april kan er bij de COOP weer gespaard worden
voor sport- en spelmaterialen voor onze school. Daarnaast maken wij als deelnemende
school kans op een eigen ‘Schoolplein14’; een van de projecten van de Cruyff
Foundation.
U kunt in de winkel DOEKOE-munten doneren aan onze school. Deze munten krijgt u
bij aankoop van diverse producten. Hoe meer DOEKOE wij als school binnenhalen, hoe
hoger het bedrag is. In het verleden hebben wij bruikbare materialen kunnen aanschaffen met behulp van deze
actie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. hockeysticks, basketballen en andere sport- of spelmaterialen.
Alvast bedankt!
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Laatste schooldag
Ondanks dat het schooljaar nog lang niet ten einde is, willen we u alvast informeren
over een belangrijk onderdeel van de laatste schooldag. Het wordt iets bijzonders
waarvoor alle kinderen workshops gaan volgen. Dit mondt uit in een daverende
eindvoorstelling. Daarbij wordt u als ouders uitgenodigd. Dit zal plaatsvinden op
donderdag 19 juli rond de klok van 13.00 uur. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u
dus rekening houden met deze datum en tijd.
PINKSTERFEEST 316 - 18 t/m 21 mei 2018
Van 18 t/m 21 mei wordt aan Ald Duerswâld te Wijnjewoude de tweede editie van Pinksterfeest 316 gehouden.
Het thema is dit jaar: 'IK BEN'! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: "Wie bij
Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."
Er is een afwisselend programma voor jong en oud. Terwijl papa en mama luisteren naar een
spreker in de grote tent is er voor de kinderen een eigen tent vol met verhalen, spellen,
knutselen, zingen en nog veel meer. Kom jij ook? En hebben jullie een tent, caravan of camper,
dan is het ook mogelijk op het hele weekend te logeren op het kampeerterrein van het
Pinksterfeest-terrein. Dan hoef je helemaal niets te missen van het feest. Het wordt vast heel
gezellig. Op www.pinksterfeest316.nl vind je het hele programma.
Email adressen groepsleerkrachten
Wilt u a.u.b. uw kinderen afmelden tussen 8.00 en 8.15. Dan is er altijd iemand in de teamkamer die de telefoon
op kan nemen. We horen de telefoon helaas niet in de lokalen.
U kunt de meesters en juffen direct mailen 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 van der Molen
de
Boer
van de
Bult
ten
Hoor Hut
de
Jonge
Van der
Kaap Slagter
Lise
Weiland de Boer
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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Agenda

Agenda voor de komende periode

April
Datum
17

Tijd

18
19
20
23
24

Activiteit
Studiedag directeuren – Juf Marga afwezig
Eindtoets groep 8
19.30 MR vergadering
Eindtoets groep 8
Juf Marga OMT
AC vergadering
Koningsontbijt
leerlingenraad
10 minutengesprekken facultatief (vrijwillig)

Aanvullende informatie

24

Gezamenlijke Ouderavond met IT Twaspan met Aanvang 19.30 uur.
daar informatie over de te vormen fusieschool Uitnodiging volgt

26
27

Koningsspelen
t/m 11 mei meivakantie

Mei
Datum

01
14
15
15
17
21
23
23
28
29

Tijd

Activiteit
t/m 11 mei meivakantie
Activiteitencommissie vergadering
Luizencontrole
t/m 18 mei – Avond4daagse
Juf Marga OMT
2e Pinksterdag – Leerlingen vrij

Aanvullende informatie

Schoolkorfbaltoernooi
Projectgroepvergadering
11.30 uur leerlingenraad vergadering
MR vergadering
Programma cultuuronderwijs in mei:
Groep 1/2: dinsdag 22 mei Workshop door Marjan
Deenen. Onderwerp: 'Ik in 3D' (hout)
Groep 3/4: vrijdag 25 mei
Workshop door Lianne Jacobs.
Onderwerp: 'Breng een prentenboek tot leven' (dans)Groep
7/8: vrijdag 25 mei
Workshop door Lianne Jacobs.
Onderwerp: 'Vrijheid' (dans en expressie)
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Koningsspelen

Helpt u mee met de Koningsspelen?
Aan alle ouders van De Samensprong,
We kunnen bijna van een traditie spreken: Wij vieren als Samensprong de Koningsdag met een sportdag. Alle kinderen doen
op donderdag 26 april mee aan allerlei sportactiviteiten.
De onderbouw groep 1 t/m 4
Voor de onderbouwgroepen (1 t/m 4) staan er allerlei spelletjes en sportactiviteiten klaar op school (groep 1-2) en in
sporthal De Bongerd (groep 3-4).
We zoeken voor de begeleiding bij de spelletjes hulp van ouders. De kinderen lopen in 4 groepen langs de spelletjes en
sportactiviteiten. Ook voor de begeleiding van de kinderen willen we, naast de leerkracht, 2 extra ouders per groep.
De Koningsspelen voor de kinderen van groep 1 t/m zijn tot 12.00 uur.

De bovenbouwgroep 5 t/m 8.
De bovenbouwgroepen worden in vier grote groepen verdeeld. Zij volgen in deze groepen 4 verschillende sportactiviteiten:
judoën, voetballen, lasergamen en skeeleren. Al deze activiteiten vinden plaats op school, op het voetbalveld, in het Blauwe
Bos en op de skeelerbaan.
Deze groepen worden begeleid door een leerkracht en we zoeken per groep een extra begeleider naast de leerkracht. De
Koningsspelen voor groep 5 t/m 8 zijn tot 14.15 uur.
Om deze Koningsdag tot een succes te maken, hebben we u als ouder/verzorger nodig. Doet u mee?
U kunt zich opgeven via het centrale e-mailadres koningsspelen@deschalmei.nl
Graag in de mail aangeven:
1. Uw naam en naam van uw kind(-eren)
2. In welke groep u wilt meehelpen
a. Groep 1-2
b. Groep 3-4
c. Groep 5-8
Naast de hulp bij de sportactiviteiten zoeken we ook nog hulp voor algemene zaken als het rondbrengen van koffie en thee.
We hopen op veel reacties!
Uiteraard ontvangt u op een ander tijdstip nog meer informatie over deze sportdag.
De werkgroep Koningsspelen van It Twaspan en de Schalmei.
Alex de Jong, Edwin Winter, Rika de Boer, Hans Kimmels en Daan Planting
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Nieuws uit de bibliotheek – April
Kinderjury 2018
Vanaf 7 maart tot 16 mei 2018 kunnen de kinderen tussen 6 en 12 jaar stemmen op hun favoriete
boek van het afgelopen jaar is! Dit kan op www.kinderjury.nl Het boek dat de meeste stemmen krijgt wint de Prijs
van de Nederlandse Kinderjury.

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
We zijn druk aan het werk over de Post. Iedereen is lekker actief met kaarten schrijven en bezorgen. Postbode Jan
die vorige week langs kwam heeft veel indruk gemaakt en er wordt dan nog steeds over hem gesproken.
Volgende week willen we een kaart op de brievenbus doen dus wie nog geen kaart met postzegel heeft
meegenomen die kan dit aan het begin van volgende week nog meenemen.
Voor een werkje zoeken wij lege glazen potten. Het liefst grote (groente)potten. Er staat een voorbeeld op ons
aanrecht. Graag volgende week meenemen. Wil iedereen ook weer het portfolio meenemen naar school?
Volgende week werken we over de letter b van brief. Wie neemt er iets mee voor de lettertafel?

Groep 1/2 de kikkers
Volgende week is de letter b belangrijk (brief). We werken de komende week ook nog over het thema 'Post'. De
kinderen hebben allemaal een brief en postzegel meegenomen, die gaan we natuurlijk echt versturen. De kleuters
hebben deze week de opdracht om van de grote blokken een brievenbus te bouwen, met één of twee gleuven.
Een kind van groep 2 werkt dan samen met zijn maatje(s) van groep 1.
De lente is in zicht, daar zingen we natuurlijk ook liedjes over: Weet je dat de lente komt, Lammetje, lammetje
lammetje, Hoor de vogels in het riet. We hebben in het slootje naast de school al veel kikkerdril en kikkers
ontdekt. Op vrijdagmiddag kijken we altijd naar de website 'Beleef de lente'. Verschillende vogels worden live op
hun nest gefilmd. Vooral de ooievaar is wel bijzonder. Ook zien we het hele proces van eieren leggen uitbroeden,
jonge vogels die uitvliegen enz.
Oproepje: We willen u vragen om de komende tijd een glazen pot met deksel aan uw zoon of dochter mee te
geven. Geen hoge (appelmoes)pot. Denk aan een glazen pot met groenten o.i.d. (Een Olvaritpotje is te klein).
Alvast bedankt!
Groep 3/4a
Donderdag 29 maart hebben we de Paasviering gehad. Voor deze viering hebben we eerst in de klas besproken,
waar we aan denken met Pasen. Op een groot vel, in de vorm van een ei, mochten de kinderen tekenen, waar ze
aan denken met Pasen. Op dit vel kwamen onder meer een engel, Jezus, het lege graf, de zon, een lammetje,
bloemen en paaseieren te staan. Tijdens de viering mochten 2 kinderen uit de groep hier iets over vertellen. We
hebben mooie liederen gezongen en de zandtovenaar heeft het Paasverhaal in zand voor ons uitgetekend.
Met leskracht zijn we bezig om een knikkerbaan te maken van schoenendozen en wc-rolletjes. Het eindresultaat
kunt u binnenkort zien op de website. De kinderen zijn er enthousiast mee bezig. De kinderen maken daarnaast
ook kennis met verschillende techniekmaterialen in circuitvorm.
Dinsdag 24 april zijn de vrijwillige tienminutengesprekken van 15.30 tot 17.30 uur. Indien u een gesprek wilt kunt
u een afspraak maken. Opgave kan via de mail: j.molen@tjongerwerven.nl of e.lise@tjongerwerven.nl.
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Groep 4b/5
In de klas zijn we druk bezig met ons nieuwe thema voor Leskracht. Dit thema is ‘Bouwen en
constructies’. In het kader van dit thema hebben we al veel dingen geleerd. We herkennen
driehoekconstructies, boogconstructies en we hebben geleerd hoe je een huis stevig bouwt. In het kader van dit
thema staan de presentaties in het teken van bouwen. We gaan zelf bouwwerken maken.
In de klas verneem ik van veel kinderen dat ze thuis oefenen met rekenen (de tafels), lezen en spelling. Dit is goed
om te horen! Als u thuis oefent met uw kind, dan is tien minuten per keer meer dan voldoende.
We lezen deze week de verhalen van Eli en Samuel, het gaat over luisteren. Luisteren naar leuke dingen is
gemakkelijk, maar soms zijn er minder leuke berichten die wel belangrijk zijn om te horen. Samuel had hier ook
last van. Hebben wij onze oren alleen open voor leuke dingen, of proberen we ook te leren van de minder leuke
dingen?
Groep 6/7a
Twee weken geleden hadden we het woord ‘werkhouding’ centraal staan. De afgelopen weken heeft dit
voortdurend de aandacht gehad. Elke dag werd het benoemd. Iedere pauze evalueerden we ons doel. Beetje bij
beetje ging het steeds beter. Deze week gaat het fantastisch. Petje af hoor. Nu gaan we ons wat meer richten op
het beter leren kennen van elkaar. Het écht kennen van elkaar. Deze week hebben de kinderen een opdracht
meegekregen. Speel in de pauze met kinderen waar je normaalgesproken minder vaak mee speelt. Een groot
succes. Het levert veel plezier op. Nodigen ze al andere kinderen thuis uit?
Beide groepen zitten in de afrondende fase van rekenen. Groep 6 heeft vandaag de toets. Groep 7 morgen. Voor
groep 6 blijft cijferend rekenen en het maken van een grafiek lastig. Gisteren hebben we daar extra mee
geoefend. Vandaag gaan we zien wat dat oplevert. Groep 7 heeft nog wat moeite met de 1% regel. Zij oefenen
daar vandaag extra mee. Morgen staat voor hen de toets op het programma.
Spelling blijft een lastig vak. Groep 6 heeft heel veel moeite met werkwoordenspelling. Het gaat dan om zwakke
werkwoorden waar we +de/te of +den/ten aan toevoegen. Groep 7 richt zich op de sterke werkwoorden.
Klankverandering dus. Vandaag kwam bijvoorbeeld het niet-toepasselijke werkwoord ‘stelen’ aan de orde. Wat is
daar nou de verledentijdsvorm van? Best lastig. Het gaat om Snappet-doelen 88,95 en 107.
With English we had lesson 4. That means that we are ready for the test. The children have two weeks to learn
the test. At school there is also opportunity to learn the test. The test is on Wednesday 25 April. Good luck.
Groep 7b-8
Schoolvoetbal
Gisteren was in Oosterwolde het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi van Ooststellingwerf. Onze school deed mee
met een jongenselftal en een meisjes zevental. Er werd fanatiek gespeeld door zowel de jongens als de meiden.
De jongens wonnen alle 4 poulewedstrijden en plaatsten zich voor de finale door met penalty's de halve finale te
winnen. Tijdens de finale bleek de tegenstander toch een maatje te groot voor onze jongens. Ze hebben geweldig
gepresteerd en zijn als tweede geëindigd. Een fantastisch resultaat. Goed gedaan jongens!
De meiden begonnen met een verloren wedstrijd. Daarna kwamen ze goed op gang en wonnen ze de overige drie
wedstrijden achter elkaar. Daarna speelden de nummers 2 van de poule Dio tegen de nummer 1 van de poule
Griffioen. Dit team was een maatje te groot voor onze meiden. Toch hebben zij ook geweldig gepresteerd. Al met
al was het een geslaagde middag om op terug te kijken. Hierbij willen wij Sicco Douwsma en Peter van Waarden
hartelijk bedanken voor het begeleiden van het jongensteam. Daarnaast ook de ouders van Luc, Maaike, Isabelle,
Mans en Jente nog bedankt voor het rijden.
Film groep 8
De rollen zijn bekend. Aan de locatie wordt hard gewerkt. Tot aan de meivakantie blijft het script op school,
daarna gaat het mee naar huis. De bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk de tekst leren. Daarnaast is het de
bedoeling dat alles zoveel mogelijk geheim blijft(!!), dus misschien merkt u er thuis wel niets van.... Na de
meivakantie, dinsdag 15 mei, gaan we met elkaar oefenen op school, script meenemen. Wij hebben er zin in!
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Voorlezen groep 8
Volgende week vrijdag gaat groep 8 voorlezen aan de peuters en de kleuters. Dit gaat erg leuk!
Zowel jong als oud genieten hiervan.
Iep toets
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april staat de Iep toets op het programma voor groep 8. De toets wordt op de
ochtend afgenomen en omvat elke ochtend een taaldeel en een rekendeel. De afgelopen weken zijn de leerlingen
voorbereid op de vraagstelling van de toets. Wij denken dat de leerlingen er nu wel klaar voor zijn. Voor het goed
kunnen maken van een toets is het wel fijn als de leerlingen goed uitgerust op school komen. De uitslag van de
toets met de schriftelijke rapportage erbij wordt verwacht op woensdag 23 mei. We bespreken de uitslag van de
toets met de leerlingen van groep 8. Als de uitslag is zoals verwacht zal er geen oudergesprek meer plaatsvinden
omdat het schooladvies al vast staat. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het schooladvies dan krijgt u
hiervoor nog een uitnodiging.
Koningsontbijt
Op vrijdag 20 april doet onze school, net als It Twaspan, mee met het Koningsontbijt. Het begint om 8.30 en duurt
tot ongeveer 9.30. Dit betekent dat de leerlingen 's morgens thuis nog niet hoeven te ontbijten. De leerlingen
mogen een eigen bord en beker meenemen naar school.
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