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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.
Gisteren was de stakingsdag. We vinden staken niet leuk maar wel belangrijk. Het wordt steeds moeilijker om
vervangers te krijgen. Vorige week vrijdag was juf Baukje ziek en heeft juf Carina de beide kleutergroepen
opgevangen. Zondagavond was het weer zoeken om vervanging. Juf Marijke meldde zich ziek en juf Geertje ook.
Gelukkig was juf Kitty bereid een extra dag te komen. Gistermiddag meldde de invaller voor meester Alex zich af
voor vrijdag en maandag. Ook dit hebben we, zoals het nu lijkt kunnen
oplossen.
Bij ziekte van één leerkracht vangen we de eerste dag de kinderen op. Als
er dan geen vervanging kan komen op de volgende dagen, krijgen de
ouders van de desbetreffende groep een e-mail met de mededeling dat
er de volgende dag(en) geen les is. Als er meer dan één leerkracht ziek is,
kunnen we zelfs dit doen, de groepen worden dan te groot. Er zal dan
meteen een groep vrij krijgen.
Gelukkig hebben wij nog geen groep naar huis hoeven te sturen, maar dit
is op veel scholen al gebeurd en we sluiten dan ook niet uit, dat ook wij
dit in de toekomst een keer zullen moeten doen. We geven u dan ook het
advies reserve oppas gereed te hebben voor dit soort omstandigheden.
Ik wil u graag attenderen op de website www.lerarentekort.nu Op deze website kunt u zien hoe slecht de situatie
in Nederland op dit moment is. Iedere dag worden er meer dan 1000 leerlingen naar huis gestuurd en krijgen
duizenden leerlingen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Meer dan 30% van alle scholen in Nederland
hebben plaatsten de formatie “problemen” die ze hebben gehad op deze site, zodat de cijfers van de werkelijke
problemen voor iedereen en ook de minister duidelijk zichtbaar is.
Personeel
Juf kitty is er volgende week vrijdag 23 februari voor het laatst. Na de voorjaarsvakantie is juf Joke voor twee
dagen inzetbaar en één dag op therapeutische basis aan het werk. Juf Elise is er
dan ook 3 dagen, vanaf 1 maart zullen zij samen de groep gaan draaien.
Juf Kitty bedankt voor je inzet. We wensen je veel succes op de Nijewier in
Tjalleberd, waar je tot de zomervakantie aan het werk gaat.
Meester Alex gaat dit weekend verhuizen. Vrijdag komt juf Marjan en maandag
is juf Geertje in de groep. Alex gefeliciteerd met je nieuwe woning, we wensen
je veel woon plezier.
Tien minuten gesprekken
Op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari zijn er tien minuten gesprekken
gepland. U heeft de uitnodiging via Parnassys in een automatisch gegenereerde
mail ontvangen.
Rapporten en port folio’s
Op 16 februari vrijdag krijgen de kinderen de portfolio’s mee naar huis. Vanaf deze dag staan de rapporten klaar
in Parnassys. U kunt ze bekijken en indien gewenst downloaden en afdrukken via het ouderportaal.
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.
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Oudpapier
In de maand januari heeft de papiercontainer bij de firma Hummel weer 80 euro opgebracht.
Van dit geld hebben we een Green Screen gekocht. Met behulp van deze achtergrond kunnen de
leerlingen voor opdrachten filmpjes en foto’s maken met een mooie speciale achtergrond.
Email adressen groepsleerkrachten
Het komt nog steeds 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.
Er zijn zelfs ouders die de kinderen ziek melden op de algemene mail, wilt u
dit a.u.b. niet meer doen. Soms wordt deze mail pas later op de dag
geopend, omdat ik ’s ochtends afspraken heb.
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

Aanwezigheid directie
De week van 19 tot en met 24 februari ben ik afwezig, juf Carina is deze week het aanspreekpunt.
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
Schoolkerkgezinsdienst 18 maart 2018
Nog een maand en het is weer zover, DE SCHOOLKERKGEZINSDIENST. De dienst start om 09.30 uur. Noteer de
datum alvast in uw agenda, iedereen is welkom! De dienst wordt voorbereid door de teamleden van de Schalmei
en in samenwerking met de Baptistenkerk. De leerlingen van de Schalmei nemen u mee in het thema: ‘Kinderen
mogen vooraan’.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de dienst.
Het goede doel
We sparen op school voor het project 'Chances4children'. Het is een organisatie die
kansarme kinderen o.a. in India een betere toekomst wil geven. Zij doen dit door scholen
in arme wijken te ondersteunen. Ook steunen ze een gehandicaptenproject. We
houden twee-wekelijks een thermometer bij hoeveel geld er meegenomen wordt. Tot nu toe is door de kinderen
bijna € 75,- gespaard. Geweldig! En de kerstcollecte bracht ook een prachtig bedrag op: € 355,- De collecte van
de kerk-school-gezinsdienst van 18 maart a.s. gaat eveneens naar dit goede doel. Onlangs is Petra v.d. Wal weer
naar India vertrokken. Ze houdt ons op de hoogte wat ze met het geld gaat doen. Als u meer informatie zoekt,
kunt u googlen op: chances4children India. Elke maandag (of andere dag) mag uw zoon of dochter een beetje
geld meenemen voor dit goede doel. Alvast hartelijk bedankt.
Mededeling van de mr
Op 13 februari j.l. heeft de MR een vergadering gehad. Voorafgaand aan de eigen vergadering, hadden we overleg
met de MR van It Twaspan. We hebben kort kennisgemaakt. Ook hebben we gesproken over de voorgenomen
fusie, de rol van de MR hierin, en de toekomst van de MR. Ook hebben we gesproken over het continurooster, en
de manier van evaluatie van het continurooster.
In de eigen vergadering hebben we wederom gesproken over de voorgenomen fusie en is de begroting van 2018
goedgekeurd. Verder hebben we inzicht gekregen in de inkomsten en uitgaven van de vaste vrijwillige bijdrage,
en de besteding van de opbrengsten van oud papier. Deze overzichten zijn akkoord bevonden door de mr.
De notulen van de vorige vergadering vindt u op de website.
Van juf Kitty:
Beste kinderen en ouders,
Met veel plezier heb ik de afgelopen periode gewerkt op De Schalmei. Wat een ontzettend leuke school is dit!
Na de voorjaarsvakantie heb ik een nieuwe baan bij een andere school van het bestuur. Helaas moet ik dus
afscheid nemen van de kinderen en ouders van De Schalmei. Ik zal de kinderen en de school zeker gaan missen,
maar wie weet, tot ooit!
Groetjes, juf Kitty
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Agenda

Agenda voor de komende periode

Februari
Datum
16
17
19
20
26

Tijd

15.30
15.30

Activiteit
Rapport / portfolio mee
Heite Schoolschaaktoernooi

Aanvullende informatie
De deelnemende leerlingen
krijgen bericht via Scala.

10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
t/m 2 maart - voorjaarsvakantie

Maart
Datum
1
5
6
7
15
18
20
21
30
2

Tijd
10.00

19.30
8.45
10.30
19.30

april

Activiteit
t/m 2 maart - voorjaarsvakantie
Gezamenlijke leerlingenraad van de Schalmei en It
Twaspan.
Luizencontrole
Fusie-projectgroep vergadering
Juf Marga OMT
School kerk en gezinsdienst
MR/OR vergadering
Fusievergadering - leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Goede vrijdag – leerlingen vrij

Aanvullende informatie

a.u.b. haardracht aanpassen.

2e paasdag – leerlingen vrij
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Deze week is er geen Samensprong nieuws.

Groepsnieuws

Groep 1/2 de kikkers
en de vlinders
Deze week een stukje kopij van de kikkers en vlinders samen. We wensen juf Marijke van harte beterschap toe.
Gelukkig is Juf Baukje weer beter. Over het thema ‘Restaurant’ wordt volop gewerkt en gespeeld. In de gang is
een restaurant. De woordenschat van de kleuters wordt uitgebreid op verschillende manieren. Tijdens het spelen,
maar ook tijdens de werklessen. We schilderen deze week een stilleven en de kinderen hebben al lettersoep
gemaakt. Daarna kregen alle kinderen van groep 2 het klikklakboekje. Ze waren heel enthousiast. Hier hebben ze
zelf alle letters ingedaan die ze al kennen. En nu kunnen ze dus ook nieuwe woordjes toveren, een prachtige
voorbereiding op groep 3. De letter voor de volgende week is nog een keer de f. We zingen verschillende liedjes,
zoals Zeg Bakkertje en Elsje Fiederelsje. Het laatste liedje gaat over pannenkoeken.
Natuurlijk zou het geweldig zijn om daarmee het thema af te sluiten. Daarom willen we aan de ouders van beide
klassen vragen: wie wil er pannenkoeken bakken voor vrijdag 23 februari. U kunt zich opgeven in de klas of via
de mail: c.slagter@tjongerwerven.nl of b.bult@tjongerwerven.nl Graag de pannenkoeken om 12 uur op school
brengen. De kleuters hoeven voor de lunch dan alleen drinken mee te nemen. Verder mogen de kleuters op deze
zelfde vrijdag eigen speelgoed meenemen van huis. Dan mogen ze daar na het eten mee spelen. Wij wensen
iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie toe.
Groep 3/4a
We hebben een drukke periode achter de rug. De kinderen hebben veel toetsen gemaakt en heel goed hun best
gedaan. Ook zijn er helaas veel kinderen ziek of ziek geweest. We hopen dat iedereen snel weer opknapt, een
fijne vakantie kan hebben en dat iedereen straks weer fit en gezond naar school toe kan.
Naast alle toetsen heeft groep 3 een kenmerkende periode van het aanvankelijk leesonderwijs afgesloten, kern 6.
De kinderen hebben nu alle letters van ons schriftsysteem leren kennen.
In groep 4 zijn we druk aan het oefenen met de tafels. Op het moment vooral met de tafel van 3 en 4. Oefenen
jullie thuis ook?
Volgende week vrijdag zullen wij afscheid nemen van juf Kitty. Na de voorjaarsvakantie zal zij op een andere
school van het bestuur gaan werken.
Groep 4b/5
We hebben alweer bijna een hele periode afgerond. Een periode waarin groep 4b van leerkracht én lokaal is
gewisseld. Na een aantal weken van aftasten en aan elkaar wennen zijn we echt één groep geworden. Het is fijn
in groep 4b / 5.
Na de voorjaarsvakantie beginnen de boekbesprekingen, de data voor de boekbesprekingen heeft u inmiddels
van mij ontvangen.
Aankomende dinsdag (20-02-18) heeft groep 4b/5 de maandviering. We gaan liedjes zingen en een kort
toneelstukje doen. U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken! We beginnen rond 08:34 en zijn
tegen 09:00 weer klaar. Tot dan?
Omdat dit de laatste nieuwsbrief is voor de voorjaarsvakantie wil ik u alvast een hele fijne vakantie wensen!
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Groep 6/7a
Een kort bericht vanuit groep 6/7a. Wegens verhuizing is meester Alex a.s. vrijdag en maandag
afwezig. Tijdens de oudergesprekken is meester Alex wel aanwezig. Volgende week woensdag (21
februari) staat de toets van Engels op het programma. Er was nog even onduidelijkheid over de manier van toetsen.
De zinnen worden getoetst van Engels naar het Nederlands. De woorden vanuit het Nederlands naar het Engels.
Groep 7b-8
Op de website staan nieuwe foto’s van ons bezoek aan het Liudger vorige week vrijdag. Het was een geslaagde
middag die voor een aantal leerlingen te kort was. Ouders bedankt voor het rijden!
Vrijdag krijgen de kinderen de portfolio mee naar huis. In de portfolio zitten werkjes die de leerlingen zelf hebben
uitgekozen. Daarnaast staat het rapport vanaf vrijdag online op Parnassys. Volgende week maan- en dinsdag
vinden de 10 minutengesprekken plaats. Het rooster heeft u reeds ontvangen. We stellen het zeer op prijs dat uw
zoon/dochter meekomt naar het gesprek. De Plaatsingswijzer staat centraal tijdens dit gesprek, daarnaast horen
we graag van de groep 8 leerlingen de schoolkeuze. U krijgt aan het eind van het gesprek een uitdraai mee, deze
kunt u zelf in de portfolio stoppen.
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