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CBS de Schalmei
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Tel: 0516-438150
e-mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
website www.deschalmei.nl

Algemeen nieuws
Algemene informatie van de directie.
Er zijn goede berichten betreffende de gezondheid van juf Joke. Vorige week is ze gestart met haar re-integratie.
Tot de herfstvakantie komt ze één keer per week op school en na de herfstvakantie wordt dit geleidelijk aan
uitgebreid. Het tempo waarin dit gaat gebeuren is niet van te voren af te spreken, het is sterk afhankelijk van hoe
zij zich voelt.
Vorige week donderdag, 5 oktober is het team van de Schalmei naar Den Haag gewest naar de onderwijsmanifestatie. U heeft op de televisie kunnen zien dat er veel belangstelling was. We zijn benieuwd naar de vervolg
stappen en hopen op succes, zodat er geen verdere acties noodzakelijk zijn. Helaas zijn de eerste signalen van
vervolgacties al in het nieuws geweest dus……. Even afwachten en goed in de gaten houden wat er verder gaat
gebeuren.
Tijdens de stakingsbijeenkomst werd een mooi gedicht voorgelezen door de dichter des vaderlands, Anne Vegter,
dat veel indruk op ons heeft gemaakt. Hieronder even de tekst.
Actie in het Onderwijs' volgens de Dichter des Vaderlands
Op televisie zegt een meneer dat er niet zoveel geld is
voor meesters en juffen. En ik weet niet of hij liegt
maar hij kijkt wel een beetje vies, alsof hij
een bord vol beestjes leeg moet eten.
Er zijn veel mensen bij, met camera’s. Ze willen dingen weten.
Ze praten over investeren, over de toekomst van het leren
en ze vragen of hij weet wat domheid kost.
De meeste klinken nogal boos.
En die meneer krijgt rode wangen, zijn stem raakt langzaam
in de knoop, ze vragen steeds maar dingen waar hij
geen antwoorden op heeft. Ze zeggen dat hij geld
in mooie woorden heeft gestopt. Slecht heeft opgelet.
Dat zijn rekensom niet klopt.
Hij zegt iets en stopt en zegt iets en stopt.
Zijn zinnen vallen steeds kapot. En ik weet hoe dat is:
als je iets graag wil zeggen maar je hoofd het vertikt.
Dan komt er niets meer. Ik vind het
wel zielig voor die meneer.
Daarom mag hij morgen best mijn meester lenen.
Want die kan hem leren hoe dat moet:
eerst goed denken, dan goed delen.
Samenwerkingsverband passend onderwijs
In de bijlage informatie betreffende de medezeggenschap ten aanzien van het samenwerkingsverband passend
onderwijs in Friesland. Binnenkort zijn er verkiezingen voor de MR van dit samenwerkingsverband.
In verband met deze verkiezing zijn ze op zoek naar ouders die zich voor deze functie beschikbaar willen stellen.
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Ziekmelden
Wilt u uw kind ziek melden tussen 8.00 en 8.15 uur. Daarna zit er niet meer altijd iemand bij de
telefoon, vanwege de pleinwacht en opvang van de leerlingen. Het zou mooi zijn als we hiermee
storen tijdens de start van de lessen kunnen voorkomen.
De 10 minuten gesprekken
Op 16 en 17 oktober zijn de eerste 10 minutengesprekken van dit
schooljaar. U heeft hiervoor een uitnodiging gekregen van meester
Edwin via uw e- mail.
Onderling ruilen mag, maar geef het a.u.b. ook even door aan de
desbetreffende leerkracht.
Leerlingenraad
Maandag 2 oktober was de eerste bijeenkomst van de nieuwe
leerlingenraad. (zie foto’s)
Dit schooljaar bestaat de raad uit de volgende leden: Evan,
Arianne, Rosanne, Isa en Jochem.
Het is inmiddels traditie de nieuwe leden te feliciteren met hun verkiezing en te trakteren op taart. Daarna
hebben we met elkaar kennis gemaakt en hun speerpunten besproken. Ze hebben grote en kleine wensen. We
gaan de komende vergaderingen met elkaar bespreken wat haalbaar.

Halen en brengen van de kinderen
Nu het `s morgens steeds langer donker blijft en de bladeren van de bomen vallen, worden er steeds meer
kinderen met de auto gebracht. Dit is begrijpelijk vooral als het slecht weer is. Toch willen we u vragen dit alleen
te doen als het echt nodig is. Wilt u ook goed kijken waar u uw auto/bus parkeert. Het is belangrijk om rekening
met elkaar te houden. De meeste onveilige situaties bij halen en brengen worden door de auto’s van ouders
veroorzaakt. We hebben allemaal hetzelfde belang: de kinderen veilig op school brengen en weer ophalen!
Email adressen groepsleerkrachten
Het komt nog wel eens 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:
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Groep:
8
1-2
1-2
6b -7
3
4
8
5 -6a
4

Roepnaam
Joke
Linda
Baukje
Marijke
Alex
Carina
Elise
Rika
Edwin
Kitty

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

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
k.happee@tjongerwerven.nl

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
Website: www.deschalmei.nl

Overige informatie
De Kinderboekenweek
We zitten alweer midden in de Kinderboekweek. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema ‘bibbers in je buik’.
Waar krijg jij de bibbers van? Van de kleuters tot groep 8 wordt er fanatiek gelezen. Aan elkaar, door vaders en
moeders of door de juf/meester. Daarnaast doen we allerlei opdrachten die te maken hebben met het thema. Dit
alles willen wij jullie graag laten zien. Woensdag 18 Oktober is iedereen welkom om een kijkje in de klas te
nemen. De deuren van onze klassen staan open van 11:45 uur tot 12:15 uur. Wij hopen dat vele ouders onze
inzet komt bekijken.
Tot dan!
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Bosbergtoren
Van de Gemeente Weststellingwerf
Geachte heer/mevrouw,

Zaterdag 14 oktober is het precies een jaar geleden dat de Bosbergtoren haar deuren officieel opende. Tijd dus
voor een feestje. Om dit heugelijke feit te vieren is de Bosbergtoren 14 oktober de hele dag gratis toegankelijk voor
iedereen.
Ook is er een kleurwedstrijd voor kinderen. In de bijlage vindt u de kleurplaat voor de kleurwedstrijd, hieronder
staat een beschrijving van de kleurwedstrijd. Helpt u ons de kleurplaat te verspreiden onder kinderen?
Kleurwedstrijd
Geef jij de Bosbergtoren weer kleur? Doe mee aan de kleurwedstrijd ter ere van het 1-jarige jubileum van de
Bosbergtoren, en maak kans op leuke prijsjes! Druk de kleurplaat af, leef je uit en laat al je creativiteit zien! De
kleurplaat kan je op 14 oktober tijdens het 1-jarige jubileum inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij de
Bosbergtoren. Kan je ook gelijk de Bosbergtoren gratis beklimmen!
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben omtrent de kleurwedstrijd dan kunt u contact opnemen door op deze
mail te reageren of te bellen naar onderstaand telefoonnummer.
Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Anjanetta Plantenga
Communicatiemedewerker
Aanwezig op: ma, wo, do

Bezoekadres
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516

Direct nummer
T (0516) 56 6254

Internet
@owerf
www.ooststellingwerf.nl

Directe mail
A.Plantenga@ooststellingwerf.nl
www.ooststellingwerf.nl

Vakantiebijbelweek 2017

In de bijlage treffen jullie ook een uitnodiging aan voor de vakantiebijbelweek,
georganiseerd in de herfstvakantie door alle kerken in Haulerwijk.
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Agenda

Agenda voor de komende periode

Oktober
Datum
14
16

Tijd

17

17
18

11.45

19
19
20 en 31
23 - 27
31

Activiteit
25 jarig bestaan Speel-o-theek
10 minutengesprekken vanaf 15.30 uur
ook op de avond vanaf 18.30 uur. Niet voor groep 4
10 minuten gesprekken vanaf 15.30 tot max 18.00
uur
Ook voor groep 4
Groep 8 gastdocent Ilona Vergonet
Afsluiting Kinderboekenweek tentoonstelling in de
klassen: 11.45 – 12.15 uur
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig
10 minutengesprekken vanaf 15.30 uur,
Gastlessen Gym van Gea Hut Thema:
Kids in beweging
Herfstvakantie
Luizencontrole

Aanvullende informatie
Verplicht voor alle ouders
Verplicht voor alle ouders

speciaal voor groep 4
Groepen 3 tot en met 8
Alle kinderen vrij
a.u.b. aangepaste haardracht.

November
Datum
1
7
7
8
9
13
16
22
22
28

Tijd
19.30
8.40
17.30
19.30
11.30

19.30

Activiteit
Projectgroep vergadering voorgenomen Fusie.
Viering groep juf Joke, juf Kitty en juf Elise
Lichtjesfeest van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Open lessen groep 8 in Waskemeer
Voorlichting Voortgezet Onderwijs in Waskemeer
Vergadering van de leerlingeraad
OMT juf Marga afwezig
Afsluiting Muziekproject.
Kinderconcert van Excelsior
MR vergadering

Aanvullende informatie

Voor belangstellende ouders
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Speel-o-theek de Flierefluit is jarig en is al 25 jaar open!
Daarom vieren we feest op zaterdag 14 oktober.
Voor de kinderen zijn er deze ochtend
diverse activiteiten te doen.
Tevens organiseren we ook op deze dag en tijdstip onze bekende
KINDERKLEDING & SPEELGOEDBEURS
Tijd:
van 10.00 -12.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Enter in Haulerwijk
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!
Er is veel aanbod van kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyartikelen.
Leuk voor (aanstaande) ouders, grootouders, gastouders, oppas of andere nieuwsgierigen.
De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!!
Tevens hebben wij een leuke AANBIEDING om nu lid te worden.
Wil je zelf met spullen komen staan, er is nog plek.
Mail dan voor meer info/opgave met
flierefluit@scala-welzijn.nl of bel met Hettie Alberts 0516-421261 of via facebook.

Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Groep 1 en 2
Vorige week zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Dinsdag had Juf Marijke een koffertje met een puzzel erin.
Toen groep 2 deze in elkaar had gepuzzeld kwam er een boodschap tevoorschijn. We moesten op woensdag om
half tien in de bibliotheek langs komen. Hier ging Klaasje voorlezen. Ook zijn we druk aan het tekenen en knutselen
geweest over het thema Bibbers in je buik”. Woensdag laten we het zien op de tentoonstelling. Ook hebben we
natuurlijk al veel verhalen gehoord.
Na de vakantie werken we over de letter h van herfst. Ook willen we dan beginnen met de lampionnen. Welke
(groot) ouders kunnen helpen met prikken? Bij het aanrecht hangt een inschrijflijstje. Woensdag 1 november vieren
Juf Baukje en Juf Marijke hun verjaardagen. De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen en mogen
verkleed komen.
Dinsdagavond hebben Damian en Leon een zusje gekregen, ze heet Esmee. Van harte gefeliciteerd met dit kleine
wondertje. Alwhin van der Zee is vandaag jarig en wordt 4 jaar. Hij mag nu elke dag naar school. We wensen hem
veel plezier bij ons in de klas.
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Groep 3
De Kinderboekenweek is in volle gang. We hebben geluisterd naar het boek 'De Gruffalo' en er over
geschilderd. Ook hebben we het boek gelezen over een jongen die een krokodil onder zijn bed had.
Deze week gaan we ook werken over Bot en Botje. En zo komen er nog meer boeken aan de orde. Vrijdag gaan
we iets spannends doen, samen met groep 4. Een klein tipje van de sluier: het wordt een 'blote-voeten-pad' die
we gaan lopen met een blinddoek. Wie durft? Spannend !!! Volgende week woensdag is de afsluiting van de
Kinderboekenweek. Alle ouders welkom vanaf 11.45 uur. Er is van alles te zien.
In het kader van erfgoedonderwijs waren we in het museum 'Kiekhuus' in Wolvega. De kinderen keken hun ogen
uit … wat zag de school er vroeger anders uit. En in de winkel kon je niets zelf pakken, dat deed vroeger de
winkeljuffrouw. Zo beleefden ze daar van alles. Ze mochten ook een schaduwtekening maken van een oud
voorwerp. Dat had afgelopen woensdag een vervolg met de workshop door kunstenares Marjolein Spitteler. U
ziet het gezamenlijke werkstuk hangen in de gang. Er zijn veel foto's gemaakt die op de website komen.
Ik wil nog even uw aandacht vragen voor het 'Goede Doel'. Op maandag mogen de kinderen een beetje geld
meenemen. U leest er in het algemene nieuws meer over. Op mijn bureau staat elke maandag een spaarpotje
klaar in de vorm van een varkentje.
Groep 4
Project “Veerkieker” Groep 4 heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de Stellingwarver
Schrieversronte. De kinderen hebben kennis gemaakt met het dialect Stellingwerfs. Ze kregen eerst een filmpje te
zien. In het filmpje lieten ze zien wat Babbelegoegies zijn. Dit zijn 'gemene streken'. De kinderen mochten daarna
aan de slag met het maken en schrijven van gedichten. De kinderen gingen in groepjes Babbelegoegies bedenken
en opschrijven. Daarna gingen ze gedichten op goede volgorde leggen en opplakken.
De volgende dag kwam Bas van Domburg op school. Hij heeft met de kinderen achtergrondgeluid en -muziek
gemaakt voor verschillende Stellingwerfse gedichten. De kinderen gingen eerst verschillende geluiden maken
met hun stem. Daarna gingen ze in groepjes bij de gedichten geluiden bedenken. Uiteindelijk gingen ze met
instrumenten de geluiden namaken. De kinderen waren erg enthousiast. Ze vonden het vooral leuk om met de
instrumenten geluiden te maken. Op de website komen nog de foto's en filmpjes van de afgelopen dagen.
Groep 5/6
Deze week stond in het teken van de Kinderboekenweek. Tijdens de middagen hebben de leerlingen gewerkt aan
eigen verhalen, binnen het thema ‘Bibbers in je buik’. We zijn erachter gekomen dat je vele verschillende soorten
bibbers in je buik kan hebben, bijvoorbeeld: angst, spanning, zenuwen en verliefdheid. In de verhalen die de
kinderen hebben geschreven komen deze thema’s terug. We hebben er erg veel van geleerd!
Vorige week zijn we met de klas naar de Oudheidkamer te Wolvega geweest. De foto’s van dit bezoek staan
inmiddels op de website. Naar aanleiding van dit bezoek en de Kinderboekenweek hebben we een echte
verhalenverteller in de klas gehad, die ons mee heeft geholpen over hoe je zelf een spannend verhaal kan
vertellen.
In de klas zijn we al bezig geweest met het uitzoeken van lampionnen, na de herfstvakantie gaan we in groep 5/6
een ‘knutseldag’ doen om de lampionnen te maken. Hierover hoort u binnenkort meer informatie.
Groep 6/7
Populaire woorden, deftige woorden en normale woorden. Groep 7 breidt zijn woordenschat verder uit. Een
interessant thema vinden de kinderen het. Woorden als maffen, zuipen, smijten en de keel smeren, vallen goed in
de smaak. Drinken, huilen, slapen, praten en gooien zijn zo normaal als wat. Maar weet u wat schreien,
converseren en werpen betekent? Kortom, hoe deftig spreekt u?
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Groep 6 heeft de familie van meester Alex eens goed bekijken. Wie is zijn zus? Wie is zijn vader?
Interessant, terwijl groep 7 stiekem meekijkt. Maar wie is nou mijn zwager? En hoe noemt de broer
van je vader/moeder jou? Voor ons vanzelfsprekend, voor de kinderen nog niet.
Blok 2 van rekenen worden door beide groepen deze week afgerond. Vrijdag maakt groep 6 de toets en maandag
is groep 7 aan de beurt. Eens kijken of we kunnen rekenen met vierkante meters, tienduizenden, miljarden,
cijferend vermenigvuldigen en delen door.
Onze weektaak laat ons doelgericht werken. We bekijken per les duidelijk welk lesdoel centraal staat. Op de toets
kunnen we dan gaan bekijken of we die doelen hebben behaald. Waar we bij rekenen aan het afronden zijn,
zitten we bij spelling midden in blok 2. Vandaag stond voor beide groepen les 3 van blok 2 op het programma.
Groep 6 had als spellingsregel (lees; lesdoel) ‘knabbelen’. Woorden met twee keer stomme ‘e’. Groep 7 maakte
kennis met de spellingsregel van ‘chocola’. Woorden met een ‘ch’ die klinkt als ‘sj’.
Groep 8
De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Afgelopen maandag hebben we een
boekensushi gedaan in de groep. Dat houdt in dat je met de groep in de kring gaat zitten met je eigen leesboek.
Op teken van de leerkracht geef je het boek door aan degene die naast je zit. Je krijgt dan 3 minuten om dit boek
rustig te bekijken en erin te lezen. Na 3 minuten wissel je door. We hebben 3 wisselrondes gedaan. Daarna mag
iedere leerling vertellen welk boek hij/zij misschien ook wil gaan lezen. Erg leuk om te doen. Volgende week
zullen we een boekenspeeddate gaan houden. Dit allemaal om het lezen van boeken te stimuleren. Volgende
week zijn de Leskrachtpresentaties van de eerste periode aan de beurt. De leerlingen zijn zich gaan verdiepen in
de geschiedenis. Zo zijn onderwerpen als: De tijd van Eise Eisinga,Christiaan Huygens, Hugo de Groot, Spinoza, de
Slavernij, Michiel de Ruyter en de VOC aan bod gekomen in de onderzoeksgroepjes. De presentaties vinden plaats
in de vorm van het maken van een muurkrant. Hier is hard aan gewerkt de afgelopen weken. Ondertussen zijn
ook de boekendoos en de kijktassen gestart. Alle leerlingen hebben hiervoor een rooster meegekregen. Deze
week vierde Tjalke zijn verjaardag en Daniel is op 15 oktober jarig. Gefeliciteerd jongens!
Ondertussen zijn ook een paar data bekend die belangrijk zijn voor groep 8. Zo staan de filmdagen van groep 8
gepland op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018. Wij willen u vragen om deze dagen vooral geen afspraken te
maken met bijvoorbeeld de tandarts of ortho. In verband met de filmopnames van groep 8 moeten de leerlingen
beide dagen eigenlijk aanwezig zijn. Daarnaast is de datum van het schoolkamp nu definitief gepland op
woensdag 20 t/m vrijdag 22 juni. Noteert u ook deze datum alvast op de schoolkalender.
De middelbare scholen starten binnenkort ook met de voorlichtingsavonden voor leerlingen en ouders. We gaan
samen met alle leerlingen van groep 8 op woensdag 8 november naar het Liudger in Waskemeer. De leerlingen
worden met een bus opgehaald en weer thuis gebracht. De lessen duren van 11.00 tot 15.00. Juf Rika gaat mee
als begeleider. Aangezien veel scholen activiteiten organiseren voor de leerlingen en/of hun ouders heeft u ze
hier even op een rij:
Voorlichting voor ouders CSG Liudger:
Wakemeer donderdag 9 november 2017 om 19.30
Drachten maandag 27 november en woensdag 29 november 2017 om 19.30
Open Lessen:
Waskemeer woensdag 8 november ( hier gaan we samen met groep 8 naartoe)
Drachten, de Ring woensdag 22 november 2017 (praktijkonderwijs)
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Open Dag Waskemeer woensdag 7 februari 2018 18.00-21.00
Voorlichting voor ouders Stellingwerf College:
Informatieavond voor ouders 27 november 2017 om 19.15
Open Dag 6 februari 15.00-21.00
Open Huis Terra Oldekerk: 31 januari 2018 van 15.30-20.30
Doemiddag Terra Oldekerk groep 8 14 februari 2018 van 14.00-16.00
Sneak Preview Dr. Nassau College Norg donderdag 2 november 2017 van 19.30- 21.00
Van de overige scholen zullen de leerlingen informatie vinden in hun postvakjes als wij denken dat het interessant
voor ze kan zijn. Wij adviseren u om alvast op de websites van de scholen te gaan kijken die u met uw kind wilt
gaan bezoeken. Noteert u ook deze data alvast op de schoolkalender.
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