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[Datum]

Algemeen nieuws
Vanaf nu krijgt u weer één keer in de twee weken een nieuwsbrief. U krijgt een nieuwsbrief in de
oneven weken. Dit na overleg met de directie van It Twaspan. We hebben zo ook de mogelijkheid eventueel
gezamenlijke informatie gelijktijdig met u te delen.
We hebben gisteren een leuke onderwijsdag van de Tjongerwerven CPO gehad. De opening bestond uit een
mooie viering. Daarna waren er gedurende dag sprekers en diverse workshops. Om ongeveer 16.00 uur ging
iedereen naar huis met veel inspiratie en een leuk presentje. Een inspirerend boek.
Kalender 2017 - 2018
Vorige week donderdag hebben alle oudste kinderen de nieuwe jaarkalender mee naar huis gekregen. Voor
gescheiden ouders is er ook de mogelijkheid een tweede exemplaar te krijgen. Omdat de kalenders ongeveer 5
euro per stuk kosten, liggen ze maandagavond niet op de tafel bij de andere folders. Als u er belang bij heeft kunt
u het mij even vragen, dan haal ik er een voor u.
Informatie avond 18 september 18.30 - 19.30 uur.
Op maandagavond 18 september staat onze groepsinformatieavond gepland.
In tegenstelling tot wat op de kalender staat vermeld, willen we graag starten
vanaf 18.30 uur. Het is namelijk de bedoeling dat u door uw eigen zoon of
dochter wegwijs wordt gemaakt in de groep. Met andere woorden u moet uw
kind(eren) meenemen naar school, want zij verzorgen de rondleiding door de
klas. De meesters en juffen zijn aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
Vanwege deze werkwijze hebben we gekozen voor dit iets eerdere tijdstip.
In de hal vindt u zoals gebruikelijk allerlei folder materiaal dat u kunt
meenemen naar huis. Bovendien ligt er weer een ouderhulplijst. Op deze lijst
staan de activiteiten waarbij we uw medewerking vragen.
We hopen op een hele goede opkomst.
Onderwijsacties Primair onderwijs
Zoals u mogelijk al via het landelijk nieuws heeft vernomen, worden er op donderdag 5 oktober weer acties
georganiseerd. Dit is om meer geld te vragen voor het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen.
Wilt u er rekening mee houden dat er mogelijk gestaakt wordt en er daardoor geen lessen worden gegeven en de
kinderen 5 oktober vrij zijn.
Klassenouders.
ER is nog steeds de mogelijkheid u aan te melden als klassenouder.
We hebben dit idee van andere scholen overgenomen.
Wat is een klassenouder?
Een klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht en helpt
deze bij allerlei voorkomende werkzaamheden die horen bij de
desbetreffende groep. Dit kunnen uiteenlopende werkjes zijn, zoals:
 Regelen vervoer en of hulpouders voor een excursie,
 Materialen kopen of bij elkaar zoeken voor een opdracht,
 Regelen van hulpouders voor of zelf helpen bij een activiteit van de desbetreffende groep,
 Helpen bij het in elkaar zetten van lampionnen (onderbouw)
Als u denkt, dit is net wat voor mij, of ik wil dat wel doen, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw
kind. Als u nog vragen heeft, kunt u ook bij de leerkrachten terecht. Het zou mooi zijn als er per groep twee
ouders beschikbaar zijn, die dit samen willen doen. Het is ook mogelijk dat de groepsleerkracht van uw kind u
vraagt of u voor die groep klassenouder wil worden.
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Traject Fusieverkenning.
Deze week stond er een artikel op de website en de facebookpagina van de Nieuwe
Ooststellingwerver dat de fusie tussen It Twaspan en De Schalmei al rond was en dat alleen It
Twaspan verdween. De informatie in het artikel was op geen enkel punt juist. Zoals u weet gebruiken
we dit jaar om te onderzoeken of er de mogelijkheid is om een fusie te realiseren tussen De Schalmei en It Twaspan.
Pas aan het einde van dit schooljaar zal daarover de definitieve beslissing vallen. Vanzelfsprekend wordt u als ouders
geheel geïnformeerd over de stappen die in dit proces worden genomen. We willen komen tot een nieuwe
identiteitsrijke school waarin de goede dingen van beide scholen zijn terug te vinden. Zowel De Schalmei als It
Twaspan houden dan op te bestaan en worden een nieuwe school.
Om dit goed en zorgvuldig te doen zal er een hoop gedaan moeten worden. Dit werk gebeurt o.a. in enkele
werkgroepen. De projectgroep is daarbij een hele belangrijke. In de projectgroep wordt het proces bewaakt en
worden de andere werkgroepen aangestuurd. Er worden echter geen besluiten genomen. De namen van de leden
die namens ouders en team van de Schalmei in de projectgroep zitten, heeft u vorige week in de nieuwsbrief kunnen
lezen, maar voor de volledigheid hieronder nog even hun namen.

1.
2.
3.
4.
5.

Namens het team: Marijke ten Hoor Hut m.hut@tjongerwerven.nl
Namens de ouders: Mevr. Janny Plas-Jousma jsjousma@hotmail.com
Namens de oudergeleding van de MR: dhr. Evert Jan Meeuwissen
Namens de personeelsgeleding van de MR Carina van der Kaap.
De directie, Marga Fleer van den Akker: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl

Mocht u vragen hebben over de fusie, dan kunt u die altijd stellen aan de ouders die namens u in de projectgroep
zitten. Ook kunt u natuurlijk altijd aankloppen bij Marga Fleer.

Vrij vanwege fusievergadering.
Zoals u heeft kunnen lezen hebben de leerlingen dinsdag a.s. om 12.00 uur vrij in verband met de eerste
fusievergadering voor de beide schoolteams.
We hebben er in overleg met de MR bewust voor gekozen in de jaarberekening uren vrij te houden voor een aantal
fusievergaderingen. Deze tijd gaat niet ten koste van het aantal lesuren gedurende het schooljaar, de kinderen
hebben hierdoor twee vrije dagen minder.
We hebben hiervoor gekozen omdat de fusie extra werkdruk met zich meeneemt. De leerkrachten moeten zitting
nemen in diverse werkgroepen en worden hierdoor dus extra belast.
Voor uw informatie is het goed te weten, dat er in de jaarplanning voor het personeel iedere week één of meer
buitenschoolse activiteiten gepland zijn. Dit kunnen teamvergaderingen zijn, intervisie bijeenkomsten, deelname
aan werkgroepen voor de Samensprong activiteiten en studie bijeenkomsten. Het is mij niet gelukt voor hen een
planning te maken met maar één extra activiteit per week.
Aanwezigheid directie
Maandag 18 september ’s middags aanwezig na 15.00 uur
Donderdag 28 september afwezig i.v.m. management vergadering
Tjongerwerven CPO
De directie is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Marga Fleer van den Akker
Directeur CBS De Schalmei
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl
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Agenda

Agenda voor de komende periode

September
Datum
18
18
19
19
21
21
26
28
30
20

Tijd
18.30
13.00
12.30
19.30

Activiteit
Start verkiezingen leerlingenraad
Groepsinformatie avond voor ouders
Extra luizencontrole voor de groepen 1 tot en met 4
Fusie vergadering Teams beide scholen

Aanvullende informatie

a.u.b. Haardracht aanpassen.
Alle kinderen ’s middags vrij
Vanaf 12.00 uur

Voorstelling Chocoholic voor groep 7-8
Projectgroep vergadering Fusie
Uitslag verkiezing leerlingenraad
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig.
Juf Marga jarig
Start het Samensprong muziekproject voor groep 5

Oktober
Datum
4
4

Tijd

11.30

5
5
5
9
9 en 10
10
10
10
10
11
13
14
16
17
17
19
23 tot
27

9.30
19.30
9.00
8.30
9.00
8.30

Activiteit
Start Kinderboekenweek: “Griezelen; bibbers in je
buik.”
Voorleesochtend in de Bieb ouders en kinderen
groep 1-2.
Onderwijsacties
Groep 5/6 Bezoek Oudheidkamer Wolvega
Groep 6/7 Bezoek Vlechtmuseum met Marcel Prins
Groep 4 extra activiteit in samenwerking met de
Stellingwarver Schrieversronte
Groep 5/6 gastdocent Boukje Koolhaas
MR vergadering
Groep 3 Extra activiteit “Kiekhuus”
Groep 4 Gasdocent Bas van Domburg op school
Groep 8 bezoek Koloniehof
Groep 3 Gastdocent Marjolein Spitteler op school
Afsluiting Kinderboekenweek
25 jarig bestaan Speel-o-theek
10 minutengesprekken vanaf 15.30 uur
ook op de avond vanaf 18.30 uur
10 minuten gesprekken vanaf 15.30 tot max 18.00
uur
Groep 8 gastdocent Ilona Vergonet
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig
Herfstvakantie
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Aanvullende informatie

Kinderen vrij???????
Onder voorbehoud i.v.m. acties
Onder voorbehoud i.v.m. acties

Verplicht voor alle ouders
Verplicht voor alle ouders

Alle kinderen vrij

Nieuwe leerlingen:
In groep 1:
Femke van der Wal
Sare van der Veen
Welkom op onze school, we hopen dat jullie een hele fijne tijd
zullen hebben.

De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.

Kinderen: daar zit muziek in!
Deze maand start op school het jaarlijkse project Kinderen: daar zit muziek in! De kinderen van groep 5
leren een trompet of saxofoon te bespelen en maken samen muziek. Tijdens de eerste les maken de
kinderen kennis met de instrumenten en mogen ze deze uitproberen. Ze kunnen hun voorkeur
aangeven, uiteindelijk worden in overleg met de leerkracht de instrumenten verdeeld onder de
kinderen.
Het plezier in samen muziek maken staat voorop. En hoe cool is
het dat je na enkele weken al kunt meespelen met nummers van
bijvoorbeeld Adele of Gers Pardoel? Superleuk!
Onder schooltijd krijgen de kinderen les van muziekdocenten van
Kunst & COO, dat heet een blazersklas. Na schooltijd kan er extra
geoefend worden in de muziekclub, welke wordt verzorgd door Muziekvereniging Excelsior. Ook is er de
mogelijkheid om thuis op een instrument te oefenen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van
instrumenten van Stichting Scala. De kinderen van groep 5 hebben hierover de informatie mee naar huis
gekregen.
Dit brede school project is mogelijk dankzij de goede samenwerking van De Samensprong, Muziekvereniging Excelsior, Kunst & COO en Scala. Na 10 weken sluiten we het project natuurlijk af met een
spetterend optreden. Noteert u 22 november alvast in uw agenda?
De speel-o-theek bestaat 25 jaar en dat vieren we op zaterdag 14 oktober.
In de bijlage een kleurplaat voor de kinderen om een leuke prijs mee te
winnen en uitnodiging voor ons feest.

NSA Kalender
Deze week hebben de kinderen de kalenders voor de Na schoolse activiteiten mee gekregen.
Ze kunnen zich weer inschrijven voor leuke activiteiten die gedurende de komende maanden worden
georganiseerd.
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Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Groep 1 en 2
We zijn gestart met 25 vlinders en we vormen nu al een mooie groep. 'S morgens is het nieuwe digitale planbord
nog wel wat lastig maar we mogen nu ook nog maar 1 keer iets anders kiezen(na de pauzes) of we kiezen dan iets
uit de kasten. We werken deze weken vooral over de regels en maken met elkaar de regels van onze klas.
Volgende week starten we met het thema familie en daar hoort de letter i van ik bij. Mogen de kinderen volgende
week een foto mee van hun familie? Graag van zoveel mogelijk familieleden(meerdere foto’s mag natuurlijk ook).
We hebben met elkaar een mooie verjaardagskalender gemaakt en die kunt u in onze klas bewonderen
(bijvoorbeeld op de informatieavond van a.s. maandag). Ook zijn we bezig met een herfstwerkje die in de grote zaal
komt te hangen. Het samen eten gaat super goed. De kinderen mogen 10 minuten even niet met elkaar praten
terwijl er een muziekje wordt gedraaid. De kinderen kunnen dan goed dooreten. Daarna krijgen ze nog 5 minuten
de tijd om te eten voordat we naar buiten gaan. Als het nog niet helemaal op is wacht de hulpmoeder/juf nog
eventjes samen met de leerlingen die iets meer tijd nodig hebben. Dit werkt heel goed. Wilt u wel de naam van de
kinderen op de bekers zetten(die in de koelkast gaan)? Wilt u graag dat het broodje met vleeswaren in de koelkast
komt, dan zijn er een paar plekjes vrij voor.
Wie kan voor ons een aantal lege emmertjes sparen van tomaatjes of snoepkomkommer? We kunnen ze mooi
gebruiken voor een rekenles.
Groep 3
De kinderen zijn alweer gewend om naar school te gaan. En het is leuk dat we nu weer allemaal bij elkaar zitten als
groep. Wat een fijne groep hebben we. We hebben vakantieverhalen gehoord en we hebben allemaal zin om weer
naar school te gaan. Ons lesprogramma komt op veel punten al overeen met de andere groepen. Zo beginnen we
elke morgen met lezen en dan in de kring. Daarna begint de rekenles en is het pauze. Dan volgen de schrijfles en
de leesles.
's Middags is er weer tijd voor lezen en zijn er andere vakken die aan bod komen. Zo zullen we ook aandacht gaan
besteden aan de methode Leskracht waar de andere groepen ook mee werken.
"Juf", vroeg een kind, "gaan we ook spelen?" Natuurlijk is daar ook tijd voor. We hebben verschillende
mogelijkheden in ons lokaal en dat hebben we al een paar keer gedaan. Ook de lunch in de middagpauze verloopt
goed. Het was eerst even wennen met alle bekers en pakjes., maar nu gaat het prima. Volgende week gaan de
kinderen u alles laten zien in het lokaal.
Groep 4

En dan zijn er alweer twee weken voorbij!
Natuurlijk was het de eerste week best wel even spannend, zowel voor de kinderen als voor de juffen,
maar wat is het leuk in groep 4!
Rekenen en spelling op de snappet. Wow, dat is cool! Taal en schijven in een mooi werkboekje en
natuurlijk doen we nog veel meer. Als je ons wilt vinden in school, ga op zoek naar de minions en je
komt bij ons uit.
Groep 5/6
De kop is eraf! De eerste twee weken school zitten er al op. Op school zijn er een aantal dingen veranderd: we
hebben nu een continurooster en we plannen ons schoolwerk zelf (een dagtaak). Dit houdt in dat we zelf moeten
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plannen wanneer we welke opdrachten doen op een dag. Voor sommige kinderen is dit moeilijk,
voor sommige kinderen gaat dit al heel goed. Meester loopt rond en helpt de kinderen mee met
plannen, indien nodig.
De eerste weken doen we extra spelletjes, om weer aan elkaar te wennen. We hebben het complimentenspel
gespeeld, het kwaliteitenspel en nog veel meer. Op deze manier wordt het extra gezellig in de klas en leren we
elkaar beter kennen.
Groep 5 heeft inmiddels kennis gemaakt met het project ‘kinderen, daar zit muziek in’. Ze hebben opgavebriefjes
mee naar huis gekregen, om een instrument te kunnen huren. We hopen dat veel kinderen er weer voor gaan
kiezen om saxofoon of trompet te gaan spelen!
We gaan er een gezellig, leerzaam en vooral TOF jaar van maken!
Groep 6/7
De zomervakantie ligt alweer anderhalve week achter ons. In die anderhalve week hebben wij kunnen wennen aan
het nieuwe schooljaar. Een nieuwe klas, een nieuwe groep, een nieuwe meester maar vooral een nieuw rooster.
Het continurooster. Een gesprek met de leerlingen leerde ons dat de meningen enigszins verdeeld zijn. Over het
algemeen zijn wij met zijn allen zeer tevreden met het huidige rooster. Meer continuïteit en meer tijd na schooltijd.
Een enkeling mist het even lekker ontspannen thuis zijn. Begrijpelijk.
In de klas zijn wij druk in de weer om een fijne klas te creëren. Een rustige werksfeer. Een mooi werktempo. Een
veilige klas waarin iedereen zich welkom voelt. We werken daarom met een geluidsmeter. Wanneer moet het stil
zijn? Op welke momenten mogen we fluisteren? Wanneer mogen we gewoon praten en hoe luid is dat dan? Een
volle klas met 28 kinderen heeft nu eenmaal duidelijk afspraken nodig.
De kinderen zijn onderling, en met de meester, veelvuldig in gesprek. Wat kan beter? Wat ging er al goed?
Langzamerhand ontstaat er al een fijne klas.
Ons lesrooster is ook veranderd. Er zijn nu instructieblokken. De meester legt dan de lessen uit. En er zijn
zelfstandig-werken-blokken. Uw kind gaat hierin zelf plannen en zorgt er voor dat alle lessen aan het einde van de
dag af zijn. Daarnaast zijn er weektaken en deze moeten aan het einde van de week af zijn. Vorige week hebben
we werkdoelen bepaald. Wat denk je af te kunnen hebben? In deze zelfstandig-werken-blokken heeft meester tijd
voor extra instructie en hulp.
Waar werken we dan aan? Beide groepen zijn vooral bezig met een herhaling van vorig jaar. Even een terugblik en
langzaamaan vooruit. Groep 6 is hierbij bezig met de sommen tot 1000 (vermenigvuldigen, delen, optellen en
aftrekken). Groep 7 is juist bezig met de sommen tot 10000.
Bij spelling beginnen we bij beide groepen met de spellingsregels van ‘torren’ (twee medeklinkers in het midden
van het woord) en ‘stam’ (ik-vorm van werkwoord).
Groep 8
De eerste weken zitten er weer op. Ondertussen hebben alle kinderen van groep 8 een gesprek met de juf gehad
over wat ze willen, hoe ze dat gaan aanpakken, wat de juffen voor ze kunnen betekenen etc. Dit is natuurlijk wel
een belangrijk jaar, het laatste schooljaar bij ons op school!
Ook is het schema voor de boekendoos en kijktas ingevuld. Een kopie van dit schema heeft elk kind mee naar huis
gekregen, maar hangt ook in de klas. Nieuw dit jaar is de kijktas. De bedoeling is dat de kinderen een tas (die ze
van school krijgen) gaan vullen met voorwerpen die nodig zijn om meer over jezelf te vertellen en een aantal
foto’s. Bij de tas zit informatie waarop het tevens wordt beschreven. Rachel is op 13 oktober als. de eerste die het
spits gaat afbijten. Succes!
Afgelopen week hebben we in de groep aandacht besteed aan Prinsjesdag. Volgende week is het de derde
dinsdag in september. Daarom zullen we hier ook volgende week aandacht aan besteden met behulp van het
lespakket over de Derde Kamer. In de groep zal daarnaast ook worden gesproken over mogelijke deelname in de
leerlingenraad van school. Leerlingen die daar belangstelling voor hebben mogen tijdens een korte presentatie
uitleggen waarom zij denken dat ze de groep goed kunnen vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Sinds het nieuwe schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe manier van werken in de groepen. De leerlingen
plannen hun werkzaamheden in na instructie over de vakken rekenen, spelling en taal. De ervaringen na de eerste
paar weken zijn positief. Vraag uw zoon/dochter er eens naar de ervaringen. Als leerkrachten zijn wij positief over
deze manier van werken. We zullen deze werkwijze regelmatig evalueren met de leerlingen.
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