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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 woensdag is er een klas naar huis gestuurd, waarbij we de informatie uit de nieuwsbrief van 15 februari
niet goed hebben uitgevoerd. Hiervoor nog een keer ons excuus.
We hebben de afspraken nogmaals goed besproken in het team. In principe sturen we de eerste dag geen
kinderen naar huis. Omdat het soms gaat om verdeling van een grote groep leerlingen, worden beide
kleutergroepen dan voor een dag samengevoegd. Er kunnen plotseling situaties ontstaan, waardoor we voor 2
groepen geen opvang hebben. Dan moeten we wel kinderen naar huis sturen. In deze gevallen worden de ouders
die de kinderen op school brengen gevraagd de kinderen weer mee naar huis te nemen. Als u de kinderen niet
zelf brengt is het mogelijk dat u dan wordt gebeld. We vragen u dan naar de mogelijkheid om uw kind naar huis te
sturen of op te halen.
Daarnaast vragen wij u om uw mail in de gaten te houden, want als we dan ook een volgende dag(en) geen
vervanging kunnen krijgen, dan krijgt u via de mail het bericht dat de kinderen geen les hebben en vrij zijn.
Het probleem is groot. Tijdens de laatste OMT-vergaderingen van de
Tjongerwerven CPO is hier veel aandacht aan besteed. Gezamenlijk
zoeken we naar een passende oplossing voor de stichting. Op dit moment
zijn er een paar opties in bespreking en kijken we of daarvoor voldoende
middelen voor zijn. We hopen dat als we een oplossing hebben gevonden
er ook nog voldoende leerkrachten beschikbaar zijn, want dat is in deze
tijd ook nog zeer de vraag.
Tjong®talent / leskracht.
Met een trots gevoel loop ik ’s middags door de school. We zijn gestart
met een nieuw leskracht project. In dit project speelt Techniek (technische inzichten) een hoofdrol. Het is leuk en
goed om te zien hoe de kinderen samenwerken met de mooie materialen, die hiervoor zijn aangeschaft van de
oud papier gelden. De kinderen zijn ook zeer enthousiast. Ik verwijs u graag naar de leuke foto’s op de website.
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
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’.
Schoolfonds
Helaas hebben wij nog niet van alle ouders de bijdrage voor het schoolfonds ontvangen. Momenteel hebben 138
leerlingen waarvan 84 leerlingen de bijdrage hebben betaald. Dat betekend dat wij van 54 leerlingen de bijdrage
nog niet hebben ontvangen.
Wij verzoeken u dus vriendelijk zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 april de bijdrage, een bedrag van € 20,00 over te
maken op IBANnummer: NL62 RABO 0325 8266 92 t.n.v. CBS de Schalmei met vermelding van ouderbijdrage de
naam van uw kind en de groep.
Voorleeswedstrijd
Dinsdagavond 13 maart was de voorleeswedstrijd van de gemeente Ooststellingwerf. Deze voorleeswedstrijd
werd georganiseerd door de bibliotheek Oosterwolde. Negen kampioenen streden om de titel. Namens onze
school deed Femke Peters mee. De meiden van groep 8 waren mee om haar aan te moedigen. Zij las op
indrukwekkende manier een fragment voor uit het boek de verschrikkelijke steen. Hiermee eindigde Femke
uiteindelijk op een prachtige tweede plaats. Gefeliciteerd Femke namens ons allemaal! Heel knap gedaan. Leuk
om te vermelden is ook nog dat er een foto van Femke is te zien op de voorkant van de Nieuwe
Ooststellingwerver.
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
al € 75,80 gespaard. Geweldig!
De collecte van de schoolkerkgezinsdienst 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.
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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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

Maart
Datum
15
18
20
21
29
30

Tijd
8.45
9.30
19.30

Activiteit
Juf Marga OMT
Schoolkerkgezinsdienst
MR/OR vergadering
Fusievergadering - leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Paasviering
Goede vrijdag – leerlingen vrij

Aanvullende informatie

Tijd

Activiteit
2e paasdag – leerlingen vrij
Viering groep Marijke
Schoolvoetbaltornooi te Oosterwolde
Studiedag directeuren – Juf Marga afwezig
19.30 MR vergadering
Juf Marga OMT
AC vergadering
leerlingenraad
10 minutengesprekken facultatief (vrijwillig)
Koningsspelen
t/m 11 mei meivakantie

Aanvullende informatie

April
Datum
2
10
11
17
19
23
24
26
27
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – maart
Wat is er nou leuker dan een boek lezen over een onderwerp dat je bezig houdt? In de bibliotheek zijn alle boeken
gestickerd. Boeken die over een bepaald onderwerp gaan, krijgen een extra sticker. Weet jij welke genres hier
bedoeld worden? Leest je kind graag over een van deze onderwerpen, let dan op de sticker!

____________

____________

____________

____________

____________

Antwoorden: school, avontuur, humor, sport,
speuren

.

Speel-o-theek de Flierefluit
Op zaterdag 7 april organiseert speel-o-theek de Flierefluit een kinderkleding en speelgoedbeurs. In de bijlage vindt
u hierover meer informatie.

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
We zijn deze week begonnen met de letterkoffer. Eigenlijk is dit een koffer voor groep 2 maar omdat Flip de beer
ook met iedereen mee geweest is, mag de letterkoffer ook met iedereen 2 nachtjes mee naar huis. De kinderen
mogen 2-4 spullen erin stoppen die beginnen met de actuele letter die in de koffer zit. Volgende week werken we
over de letter g van geit. We leerden een gedicht over de boerderij, zie hieronder. Toen het thema begon ging Juf
Marijke eieren in de keuken koken. Zo zagen we het verschil tussen een rauw ei en een gekookt ei. Wie wilde
mocht ook even proeven.
Elk seizoen hebben we wel een lievelingslied in de klas die heel veel kinderen dan uitkiezen als ze hulpje zijn. Zo
zongen we afgelopen winter heel vaak het lied: “diep, diep, diep als de zee” en tegenwoordig is een favoriet het
lied “samen” van Elly en Rikkert. U kunt de liedjes op YouTube vinden.
Met rekenen gingen we de boerderijdieren tellen en in een tabel verwerken en met de verdiepingskring maakten
we met deze dieren al echte sommetjes.
In week 14 starten we met een nieuw thema “Post”. Wilt u hiervoor verschillende (gebruikte) lege enveloppen/
kaarten/brieven/postzegels bewaren? Ook als u iets anders heeft wat bij dit thema past dan graag bewaren en in
week 13/14 meenemen.
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Vorige week hebben we het centrum van natuurmonumenten in Fochteloo bezocht. Dit was in het
kader van Erfgoed (De Veerkieker). De kinderen werd in drie groepen verdeeld en gingen de natuur
in. We zagen sporen van de vos, sporen van verschillende vogels, allerlei plantjes enz. We
ontdekten een wildwissel onder de weg door waar dieren doorheen gaan. De kinderen speurden goed rond met
hun verrekijker. Toen we weer terug waren (best koud!) kregen we het weer lekker warm door de dansjes die
Lianne Jacobs met ons deed. De dag erna kwam Lianne bij ons op school om met de dansjes verder te gaan. We
beeldden o.a. dieren uit die in het Fochteloërveen leefden. Het waren erg leuke activiteiten, zie ook de foto's op
de website van de Schalmei. Volgende week woensdag sluiten we het thema 'boerderij' af met een bezoekje aan
zorgboerderij Drentheland in Een. U hebt hiervoor al een oproepje gehad van juf Marijke, er zijn genoeg auto's
die meegaan.
Esmee van der Heide zit bij ons in de groep. Esmee heeft een notenallergie. Dit betekent dat ze geen noten mag
hebben. U hoeft geen rekening te houden met het broodbeleg maar het zou wel fijn zijn als u met de traktatie er
rekening mee wilt houden. Enkele weetjes; pinda's mag Esmee wel hebben. Spijs (bijvoorbeeld in gevulde koeken
en kerstbrood) maar ook marsepein worden gemaakt van noten, dit mag Esmee niet hebben.
Het paardje trekt de wagen, het schaapje zorgt voor wol.
Het koetje geeft wat verse melk, soms wel een emmer vol.
De kat verjaagt de muizen, de haan kraait: het is tijd.
De hen legt elke morgen, een eitje voor ’t ontbijt.
De hond bewaakt de dieren, want hij is groot en sterk.
En zo heeft op de boerderij, elk dier zijn eigen werk.
Groep 1/2 de kikkers
We hebben een nieuw vriendje in de klas: Flip de beer. Hij mag, net als de letterkoffer, twee nachtjes bij het kind
slapen. In de tas zit een mapje waarin u kunt lezen wat de bedoeling is. De kleuters vinden het geweldig als Flip
met hen mee mag. Deze week is de letter n belangrijk. U kunt samen met uw kind thuis zoeken naar voorwerpjes
waarin je die letter hoort en meegeven naar school. Het letterkoffertje gaat niet meer mee, die is bij de vlinders.
Volgende week is de letter g van geit aan de beurt.
Tussen de stukjes kopij van de vlinders en de kikkers ziet u een gedichtje dat we hebben geleerd met de kinderen:
“Elk dier zijn eigen werk”. Vorige week hebben we het centrum van natuurmonumenten in Fochteloo bezocht. Dit
was in het kader van Erfgoed. (De Veerkieker). De kinderen werd in drie groepen verdeeld en gingen de natuur in.
We zagen sporen van de vos, sporen van verschillende vogels, allerlei plantjes enz. We ontdekten een wildwissel
onder de weg door waar dieren doorheen gaan. De kinderen speurden goed rond met hun verrekijker. Toen we
weer terug waren (best koud!) kregen we het weer lekker warm door de dansjes die Lianne Jacobs met ons deed.
Vrijdag erna kwam Lianne bij ons op school om met de dansjes verder te gaan. We beeldden o.a. dieren uit die in
het Fochteloërveen leefden. Het waren erg leuke activiteiten, zie ook de foto's op de website van de Schalmei.
Volgende week woensdag sluiten we het thema 'boerderij' af met een bezoekje aan zorgboerderij Drentheland in
Een. U hebt hiervoor al een oproepje gehad van juf Marijke, er zijn genoeg auto's die meegaan.
In week 13 beginnen we met een nieuwe thema. Juf Baukje doet de volgende oproep: Binnenkort beginnen we
met het thema Post. Zouden jullie zoveel mogelijk verschillende soorten (reeds verstuurde) kaarten/enveloppen/
(gebruikte) postzegels van thuis mee willen nemen? Of misschien heb je nog wel ander leuk speelgoed wat past
bij dit thema, alles is welkom!
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Groep 3/4a
In de periode maart-april staat het thema 'wetenschap en techniek' centraal bij leskracht. We gaan
aan de slag met het bouwen van verschillende constructies. De kinderen gaan zelf een knikkerbaan
maken van een schoenendoos en wc-rolletjes. De kinderen moeten allemaal zelf een schoenendoos meenemen
en wc-rolletjes. Lukt dit niet, laat het ons dan weten. We starten er volgende week mee.
Deze week is het 'de week van het geld 2018'. Het doel van deze themaweek is om kinderen te leren omgaan met
geld. De kinderen hadden deze week allemaal een zakje met muntjes en konden met die muntjes dingen (extra
kleuren, spelletjes, op de gang werken, samenwerken, etc.) kopen en ook geld verdienen met klusjes of netjes
werken. De prijzen hadden we op een letterbord gezet en wij (de juffen) beheerden de kassa. Aan het einde van
de week hebben we gekeken hoeveel geld iedereen nog over had.
Groep 4 leert op dit moment de tafel van 6. De tafels 1 t/m 5 en 10 hebben de kinderen al geleerd. Via de
website: onlineklas of gynzykids kunnen de kinderen thuis ook de tafels oefenen.
Groep 4b/5
De vakantie is voorbij en we zijn alweer voor de tweede week aan de slag op school. Het is na zo’n vakantie altijd
weer even wennen aan het schoolritme en de afspraken in de klas. Gelukkig gaat dit in groep 4b/5 erg goed.
De laatste dinsdag voor de vakantie hebben we de maandviering gehad. Helaas is er iets verkeerd gegaan met de
foto’s, waardoor ik niets op de website kon zetten. Als u nog leuke foto’s heeft van de viering, zou u die aan mij
willen sturen?
Na de tienminutengesprekken is er met sommige ouders afgesproken dat hun kinderen wat oefenstof mee naar
huis konden krijgen, om extra te kunnen oefenen. Ik zal hier aankomende week mee beginnen. Oefenstof stuur ik
meestal via de e-mail. Als u nog vragen heeft, schroom het dan niet om even een e-mailtje te sturen.
De eerste boekbesprekingen zijn geweest. Evan en Ruben beten het spits af, dit hebben ze op een goede manier
gedaan. Helpt u uw kind mee om te denken aan de datum waarop hij of zij de boekbespreking heeft? Als u thuis
niet in de gelegenheid bent om te printen, dan kan dit eventueel ook op school worden gedaan.
In navolging van de boekbesprekingen heb ik al meerdere vragen gekregen over het houden van een spreekbeurt.
De spreekbeurten worden niet meer gehouden, omdat het maken van een presentatie al veel geoefend wordt
met Leskracht. De vaardigheden die benodigd zijn om een spreekbeurt te houden komen dus nog steeds
ruimschoots aan bod in groep 4b/5.
Groep 6/7a
Vorige week was het even schrikken. Meester Alex was ziek. Gelukkig is hij deze week weer op school. Wij bedanken
juf Marjan voor haar inzet. Fijn dat je ons les kwam geven.
Met rekenen maken we ons op voor de toets. Toets 7. De afgelopen week zijn we doelgericht aan de slag. Wat
moet ik nog leren voor de toets? Die vraag staat centraal. Bij groep 6 blijkt het schattend rekenen lastig (2565 –
1989 is ongeveer 2500-2000) en bij het cijferend aftrekken (onder elkaar zetten) maken we nog veel onnodige
fouten. Groep 7 heeft nog moeite met delen met rest (1601:16= 100 rest 1) en het vereenvoudigen van de
breuken (5 van de 15 is even groot als 1 van de 3).
Met taal zijn we in de weer met het weer. Groep 6 heeft als titel ‘zo nu en dan opklaringen’ en groep 7
‘rampspoed’. Woorden als nevel, kwakkelweer, droogte, evacuatie, bries, strenge vorst en wolkbreuk passeren de
revue. Bij spelling staat de spellingsregel van ‘politie’ centraal. Groep 7 is daarnaast ook bezig met het voltooid
deelwoorden.
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Groep 7b-8
Boomfeestdag
Op woensdag 14 maart zijn de leerlingen van groep 7b en 8 naar het dorpsbos geweest. Om 11.00
hield wethouder Henk den Boer een korte toespraak. Daarna gingen de leerlingen aan de slag om een groot
aantal struiken te planten in het dorpsbos. Dit omdat door de aanleg van het nieuwe betonpad een aantal bomen
werden gekapt. Na al het harde werken kregen de leerlingen nog een traktatie. U kunt het resultaat van het
aanplanten bewonderen in het dorpsbos.
Schoolkerkgezinsdienst
Aanstaande zondag is de SKG. We hopen alle leerlingen van groep 7b-8 te ontmoeten. De dienst begint om 9.30
en zal plaatsvinden in de Oerdracht.
Werkstuk
Veel leerlingen uit de groep zijn al druk bezig met het maken van een werkstuk. In de groep is met de leerlingen
besproken hoe ze een werkstuk kunnen maken. Daarvoor hebben de leerlingen ook een formulier meegekregen
met een aantal tips. Dit formulier is met de leerlingen besproken in de klas. Ondertussen heeft 1 leerling het
werkstuk zelfs al ingeleverd. Hierbij herinneren wij de leerlingen nog even aan de uiterste inleverdatum op vrijdag
13 april 2018.
Week van het geld
Deze week is het de week van het geld. In de groep gaan wij hier ook mee aan de slag d.m.v. filmpjes,
mindmappen, de week van het geld krant en rekenwerkbladen. Belangrijke onderwerpen zijn sparen, zakgeld,
inkomsten, uitgaven etc. Het doel van de activiteiten is om de leerlingen zo bewust te maken van het leren
omgaan met geld.
Tjong®talent
Vorige week zijn wij met het vierde blok gestart. In dit blok staat Wetenschap en Techniek centraal. Leerlingen
gaan met allerlei materiaal aan het werk. Vorige week hebben we het over bruggen gehad. In groepjes van vijf
hebben de leerlingen bruggen gebouwd (van Knex). Deze brug moest aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast
werd er ook een beroep gedaan op samenwerking en overleg. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor nu en in de
toekomst. Prachtig om te zien hoe gemotiveerd de leerlingen aan het werk zijn geweest. De eerste foto’s zijn
inmiddels op de website geplaatst. Neemt u gerust een kijkje...
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Op vrijdag 16 maart is juf Linda afwezig vanwege een studiedag in verband met een opleiding die zij volgt. Juf
Geertje vervangt juf Linda op deze dag.
Verkeersexamen
Op donderdag 5 april a.s. doen de leerlingen van groep 8 mee aan het verkeersexamen. In de klas oefenen we
regelmatig uit het werkboek: Oefeningen voor het verkeersexamen. Daarnaast kunnen de leerlingen zelf thuis ook
aan de slag op de site van Veilig Verkeer Nederland. Hier staan 3 oefenexamens klaar. Misschien een idee om dit
eens samen met uw kind te doen? In ieder geval komen alle verkeersregels en borden dan weer eens aan de
orde. Het praktische verkeersexamen zal plaatsvinden op donderdag 24 mei. De leerlingen mogen alleen
meedoen aan dit examen met een goedgekeurde fiets.
Schoolvoetbal:
Op woensdag 11 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats in Oosterwolde. De Schalmei doet mee
met een jongenselftal en een meisjeszevental. Tijdens de middagpauze wordt er ondertussen al druk geoefend.
Wij zijn op zoek naar chauffeurs voor deze middag. Mocht u willen rijden dan kunt u dit via uw kind doorgeven
aan juf Rika of juf Linda. Zodra het programmaboekje binnen is krijgen de leerlingen het speelschema mee naar
huis. Het toernooi start vanaf 13.00 en rond 16.30 is de prijsuitreiking. Juf Rika zal het meisjesteam begeleiden en
voor het jongensteam hebben zich spontaan al een paar vaders gemeld. Super!
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