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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.
We zijn nog maar inde tweede week aan het werk in dit nieuwe jaar, maar het voelt alsof we al weer weken aan de
slag zijn.
In de groepen zijn we begonnen met de nieuwe groepsindeling. We hebben van
ouders begrepen dat het voor sommige kinderen geen probleem was en voor
anderen toch even moeilijk. Ook voor ons is dit de eerste keer dat we voor een
dergelijke wijziging hebben gekozen. En natuurlijk voelt het nu, nu we ons plan van
juni uitvoeren even minder fijn. Maar in zijn totaliteit is het team van mening dat we
in de periode september – december door deze keuze veel kinderen extra aandacht
konden geven. Deze weken en vooral de eerste week van januari is er in alle
groepen veel aandacht besteed aan het groepsgevoel. Tijdens mijn korte bezoekjes
in de klassen zag ik de kinderen gezellig samenwerken aan diverse opdrachten. In
het groepsnieuws van de verschillende groepen kunt u hier meer over lezen.
Maandagmiddag 8 januari was er een nieuwjaarsborrel voor de medewerkers van de Samensprong. We hebben
gezellig met elkaar gesproken onder het genot van een hapje en een drankje.
Donderdagmiddag 11 januari hadden de leerlingen een middag vrij. We kregen signalen van ouders dat dit wel snel
was na de vakantie. Maar om in voorbereiding op de fusie de goede dingen te doen, hebben we deze tijd nodig.
Als we na schooltijd beginnen duren deze bijeenkomsten tot 18.00 uur. En
u zult begrijpen dat de concentratie van de leerkrachten aan het eind van
een werkdag met de kinderen ook minder van kwaliteit is. Daarnaast
moeten zij na afloop ook de voorbereidingen voor de volgende dag doen.
Naast de gezamenlijke bijeenkomsten zijn er ook diverse werkgroepen
waarin teamleden participeren, deze vergaderingen zijn wel na schooltijd.
De beide teams kunnen terugzien op een goede bijeenkomst. In een
volgend fusiebulletin kunt u hier meer over lezen.
De volgende gezamenlijke teammiddag staat gepland op 21 maart. Ook
dan hebben de leerlingen om 12.00 uur vrij. Dit kan van de marge uren.
Tevredenheidsonderzoeken.
De komende periode worden er weer tevredenheidsonderzoeken gedaan. Een extern onafhankelijk bureau gaat
dit onderzoek uitvoeren. U krijgt hierover t.z.t bericht. Dit onderzoek bestaat uit drie delen. Er worden
vragenlijsten verstrekt via de mail en het internet. Deze worden ingevuld door de oudere leerlingen, ouders en
medewerkers. We hopen dat iedereen hiervoor even tijd vrij wil maken. De voorbereiding voor dit onderzoek zijn
in gang gezet. Naar verwachting krijgt u nog voor de voorjaarsvakantie een mail met het verzoek de lijsten in te
vullen. Als uw kind na januari bij een andere leerkracht zit, vragen wij u het volgende: Als u vragen krijgt over de
leerkracht van uw kind, wilt u dan de lijst in vullen naar de situatie tot en met december, omdat u met die
leerkracht dit schooljaar tot nu toe de meeste ervaring heeft op gedaan.
Werkdruk onderzoek.
Naast bovenstaande tevredenheidsonderzoek is er voor het team een extra onderzoek voor het bepalen en
meten van de werkdruk. Aan dit grote internationale onderzoek doen scholen uit heel Nederland mee en het
wordt georganiseerd door het Nederlandse Talis-team in opdracht van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit onderzoek is een vervolg op een onderzoek van Talis in 2013. In dat
jaar deden er scholen mee uit 33 landen. Dit jaar doen er 40 landen mee. In 2013 werd het onderzoek in
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Nederland alleen uitgevoerd met scholen voor voortgezet onderwijs. De 127 deelnemende scholen
kregen toen een rapport waarin hun school werd vergeleken met scholen uit Nederland en met
scholen uit andere landen.
Kerstcollectie voor het project in India.
De opbrengst van de collecte voor Chances4children tijdens de kerstviering
was € 405,00.
De verkoop van producten in de grote zaal heeft € 117,00 opgebracht. Een
prachtige opbrengst waar Petra erg blij mee was.
Pinda-allergie.
Al eerder hebben we u geïnformeerd over een leerling met een pinda-allergie (Daniek). Deze allergie is dusdanig
ernstig dat we iedereen vragen geen pindakaas mee naar school te nemen. Sinds januari zit Daniek boven in de
groep van meester Edwin en vragen we dus opnieuw uw aandacht hiervoor.
Er zit een stof in pinda’s waarop zij heftig op reageert. Vooral met pindakaas is dit een probleem omdat hier olie
in zit die overal aan plakt. Als Daniek hiermee in aanraking komt is de kans groot dat dit een heftige reactie geeft
die mogelijk levensbedreigend is.
Omdat de groepen dicht bij elkaar staan en van dezelfde toiletten en tussenliggende lokalen gebruik maken is er
meer kans op risicovolle situaties. Op het moment dat een leerling uit een van de groepen pindakaas mee heeft
naar school, zal de leerkracht ervoor moeten zorgen dat hij/zij minimaal 30 seconden zeer goed de handen wast
met zeep. En de tafel en mogelijke deurklinken moeten dan ook extra en meteen gereinigd worden. Dat kan best
een keer, maar u zult begrijpen dat het voor ons niet praktisch is en zeer tijdrovend. Daarom willen u nogmaals
vragen hier rekening mee te houden en uw kind geen pindakaas (of andere pinda-houdende zaken) mee naar
school te geven.
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
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Overige informatie
Herstel juf Joke:
Vanaf de herfstvakantie ben ik langzamerhand weer begonnen met werken. Ik ben nu 2 dagen op therapeutische
basis aan het werk en probeer dit op te bouwen tot 3 dagen.
Over het algemeen gaat dit goed en geniet ik weer van het werken met de kinderen en de contacten met collega's
en ouders.
Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken voor alle medeleven tijdens mijn ziekte. Mijn man en ik zijn hier echt door
bemoedigd. We hebben heel veel kaarten, bloemen en andere attenties gekregen. Heel erg bedankt hiervoor!!
Juf Joke.

Spaardoel
De komende tijd gaan we op school sparen 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 en een voedzame maaltijd te verstrekken aan kinderen die thuis weinig tot geen eten krijgen. Ook
steunen zij een gehandicapten project. Een oud-inwoner van Haulerwijk, Petra van der Wal, zet zich hier enorm
voor in. Heel wat maanden per jaar is zij in India om te
zorgen dat projecten daar goed verlopen en om daar
geld te investeren. Het is de bedoeling dat er ook
contacten worden gelegd met een school aldaar: de
kinderen van groep 7/8 gaan o.a. skypen met hen. We
gaan tweewekelijks een thermometer bijhouden
hoeveel geld er meegenomen wordt. Als u meer
informatie kunt u eens googelen op:
chances4childrenindia. Petra komt in januari ook op
school bij de maandviering van de groep van juf Rika en
juf Linda. Dan gaat ze nog een keer aan de kinderen
uitleggen waar haar project over gaat.
Elke maandag (of andere dag) mag uw zoon of dochter
een beetje geld meenemen voor dit goede doel.
Van de medezeggenschapsraad
Op 9 januari heeft de MR vergadert. De notulen van de vergadering van 28 november zijn goedgekeurd en komen
binnenkort op de website.
Tijdens de MR-vergadering is o.a. over het volgende gesproken:
 de voortgang van de fusie
 het continurooster, binnenkort kunt u als ouder/verzorger middels een enquête aangeven hoe u het
continurooster ervaart
 klassenwisseling die na de kerstvakantie heeft plaatsgevonden
 klimaatbeheersing in het gebouw
 het tevredenheidonderzoek dat binnenkort verspreid wordt.
De volgende MR-vergadering is 13 februari. Voorafgaand aan de vergadering zullen we nader kennis maken met
de MR van It Twaspan. Het mailadres van de MR is: mrdeschalmei@tjongerwerven.nl.
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Agenda

Agenda voor de komende periode

Januari
Datum
Tijd
Activiteit
Aanvullende informatie
22
19.30
Projectgroep vergadering fusie
24
Start Nationale Voorleesdagen
25
OMT juf Marga afwezig
deze maand worden de CITO toetsen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem van 22 januari tot 2 februari

Februari
Datum
2
6
12
15
16
19
20
26

21

Tijd
8.20
11.30
8.45

15.30
15.30

maart

Activiteit
Inloop-/voorleesochtend in de bibliotheek
Juf Marga vrij i.p.v. 16-02-2018
leerlingenraad
Juf Marga OMT
Rapport / portfolio mee
Kerngroep fusie vergadering
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
t/m 2 maart - voorjaarsvakantie

Aanvullende informatie

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij!
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – januari
Deze maand vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen staat het voorlezen aan jonge
kinderen centraal.
Elk jaar wordt uit een Prentenboeken Top Tien
een Prentenboek van het Jaar gekozen. Het
Prentenboek van dit jaar is “Ssst! De tijger
slaapt” geschreven en geïllustreerd door van
Britta Teckentrup.
Het prentenboek gaat over een tijger die
slaapt. Alle dieren willen erlangs, maar de
tijger ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat
oplossen? Gelukkig heeft kikker een goed idee: alle dieren zweven een voor een met een ballon over de tijger
heen. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken…
Voorleestips:
1. Voorlezen is leuk, leerzaam en gezellig
2. Maak van voorlezen een dagelijks ritueel
3. Hetzelfde boek nog een keer? Herhaling is goed
4. Voorlezen prikkelt de fantasie
5. Liedjes zingen en rijmspelletjes doen is ook 'voorlezen'
6. Neem de tijd om samen te genieten van een verhaal
7. Laat je kind reageren op het verhaal

Groepsnieuws
Welkom nieuwe leerlingen:
Nayeil Kidus Dawit
Efrata Kidus Dawit
Nathan Mihreteab
Welkom op onze school, we hopen dat jullie een hele fijne tijd
zullen hebben.
Groep 1 en 2: De Vlinders
Wat een verandering na de vakantie. We missen heel veel kinderen maar genieten ook van de rust. We zien
elkaar met het buitenspelen en ook de reken- en taallessen doen we al apart. Dus op dinsdag rekent groep 1 bij
juf Marijke en krijgt groep 2 taal van Juf Carina en op woensdag net andersom. Op maandagmiddag mag groep 1
de ene week in de Kikkerklas in de hoeken spelen en dan krijgt groep 2 bij Juf Marijke taal of rekenen en de week
erna mag groep 1 in de Vlinderklas spelen en dan gaat groep 2 met Juf Carina aan de slag. We hebben ook een
nieuwe leerling in onze groep. Nayeil (je spreekt het uit als Na-el) en komt oorspronkelijk uit Eritrea. Zijn
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tweelingzusje zit bij de Kikkers. We werken over het thema gezondheid en leren hier veel over. We
zijn extra lief voor Raai de Kraai omdat hij uit een boom gevallen is. We hoorden een erg leuk
gedicht over Tuttebollekakkie die buikpijn had omdat ze veel te veel ongezonde dingen gegeten
had. De rekenles ging over hoeveelheden (pillen tellen in een pillenpot). Vanaf volgende week mag Flip de beer
weer komen logeren. We hopen dat alle ouders iets kort op willen schrijven over de logeerpartij en dat Flip bij
iedereen twee nachtjes mag komen. In de map van Flip staat wel een korte uitleg. Volgende week leren we een
nieuwe letter, de T van tandarts. Iedereen mag drie dingen meenemen voor de lettertafel wat begint met de
letter T. Vrijdag 2 febr. bent u van 8.30 tot 9.00 uur welkom in de bibliotheek om uw kind voor te lezen i.v.m. de
nationale voorleesdagen. Dit mag natuurlijk ook grootouders of de oppas zijn.
Groep 1-2 de kikkers
We zitten volop in het thema 'Gezondheid'. Met daarbij de letters d-a-s. Er zijn al veel spulletjes meegenomen.
Vanaf volgende week gaat de letterkoffer mee naar huis, op maandag, woensdag en vrijdag. In de koffer zit een
begeleidende brief. Vanaf volgende week staat de letter t (tandarts) centraal. Als ik zie hoe goed de kleuters
digitaal plannen, ben ik trots op ze. Na het plannen gaan ze aan het 'werk' en daarbij is spelen een wezenlijk
onderdeel. Kinderen leren de wereld kennen via spel. Ook de juffen zijn regelmatig patiënt in de dokterspraktijk in
de gang. Het spel is ook belangrijk voor de sociale vaardigheden. Kinderen die samenspelen leren onderhandelen,
samen ruzie maken en ook ruzies weer oplossen. We beginnen volgende week met de Cito toetsen voor groep 1
en 2. In kleine groepjes zullen de kleuters met juf aan het werk gaan. Bij de kikkers zijn twee nieuwe leerlingen in
de klas: Natan (hij woont met zijn moeder en zusje Metkel aan de Valckeniersweg) en Efrata (zij woont met haar
ouders en tweelingbroertje Nayell) aan de Meester Zuidemastraat. Beide families komen uit Eritrea. Binnenkort
zijn de Nationale Voorleesdagen (24 jan. t/m 4 febr.). We doen daar als Samensprong ook aan mee. Op vrijdag 2
februari is er weer een inloopvoorleesochtend. U bent vanaf 8.20 uur welkom om in de bieb een boek voor te
lezen aan uw kind. Ook is er een medewerker van de bibliotheek aanwezig en natuurlijk staan de koffie/thee
klaar. U bent van harte uitgenodigd. Ook zal er op een andere dag een voorleesmoment zijn in de bieb door
Klaasje Herder. Het boek 'Sttttt... de tijger slaapt' staat dan centraal. Ook daar wordt u voor uitgenodigd. Deze
datum is nog niet bekend.
Groep 3/4a
Natuurlijk was het voor iedereen best wel even wennen, voor alle juffen en voor alle kinderen. Nu begint alles al
steeds meer te wennen en weten we steeds beter hoe alles werkt en gaat in groep 3/4. Op maandag en dinsdag is
juf Elise in de groep. Op woensdag juf Kitty en op donderdag en vrijdag zijn juf Joke en juf Kitty samen in de groep.
De tijd van de cito's staat ook weer voor de deur. Hier zijn wij vandaag in de groep al mee gestart. Dit omdat juf
Kitty aankomende week afwezig is en het wel zo prettig is als de cito's door de eigen juffen/ meesters worden
afgenomen. Ook is het prettig dat we nu de groepen kunnen scheiden. Zo zal juf Joke met groep 3 de cito's doen,
juf Kitty met groep 4 en meester Edwin met groep 5.
I.v.m. juf Kitty's afwezigheid zal juf Geertje woensdag en donderdag in groep 3/4 zijn. Op donderdag is juf Joke er
ook gewoon en zij zal er ook op vrijdag zijn.
Graag nog even jullie aandacht voor het volgende:
's Ochtends om 08.25 uur gaat de eerste bel. Wij gaan dan met de kinderen naar binnen. Als dan om 08.30 uur de
tweede bel gaat, zou het prettig zijn als alle kinderen in de klas zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen
beginnen. Dit begint al steeds meer te wennen, maar sommigen moeten nog een beetje aan de bel wennen. Het
zou fijn zijn als we om 08.30 uur met alle kinderen kunnen starten.
Groep 4b/5
Een nieuwe klas, een nieuwe start! We zijn op een fijne manier gestart in groep 4b/5, de sfeer is heel erg goed.
Het lijkt nu al alsof we al maanden bij elkaar in de klas zitten, dit is heel positief. Groep 4b moest heel erg wennen
aan het werken met dagtaken, maar na één week gaven ze al aan dat ze precies snapten hoe de taakbrief werkt.
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Binnenkort gaan we in groep 4b/5 starten met de boekbesprekingen. U krijgt volgende week een email met meer informatie.
In zowel groep 4b als in groep 5 moet er geoefend worden met de tafels, dit is heel erg belangrijk
om het rekenwerk goed te kunnen maken. Op school oefenen we de tafels door ze toe te passen tijdens de
lessen. Thuis moeten de tafels echter ook geoefend worden, om ze te automatiseren. U kunt bijvoorbeeld een
planning met uw kind maken en elke week een tafel behandelen. Eén keer de tafels leren is niet genoeg, want elk
jaar zakt deze kennis weer een beetje weg. Herhaling is dus belangrijk!
Groep 4 (groep 4a en groep 4b) is vandaag alvast begonnen met het maken van de Cito- toets begrijpend lezen.
Dit wordt gedaan door juf Kitty, groep 4 zit hierbij apart van hun combinatiegroep.
Groep 6/7a
Een nieuwe (her)start. De groepssamenstelling is veranderd. Tien kinderen van groep 7 zijn vertrokken. Twaalf
kinderen van groep 6 hebben we verwelkomd. Het is weer even werken aan de regels, de omgang met elkaar en
het wennen aan een andere (on)bekende meester.
Deze week zijn we volop bezig met de voorbereidingen op de CITO. Niet dat we hier te zwaar aan moeten wegen.
Nee, meer in de zin van; een goede voorbereiding is het halve werk.
Maandag zijn wij begonnen met TOPO. Groep 6 gaat bezig met de provincies en hun hoofdsteden. Groep 7 kijkt
verder dan de Nederlandse grens en richt zich op Noord-Europa. Woensdag 24 januari is de toets.
Volgende week komen er nog een aantal data bij. Groep 6 gaat een boekbespreking houden in de weken die volgen.
Groep 7 ontwerpt een boekendoos.
Groep 7b/8
De eerste weken zitten er al weer bijna op. We zijn op maandag 8 januari het schooljaar gestart met Vegters
rolletjes en slagroom! Een mooi begin om met elkaar kennis te maken.
Het is wel even wennen met 10 leerlingen erbij maar na een paar weken weten we al niet beter. De leerlingen van
groep 7b hebben natuurlijk ook even tijd nodig om aan de juffen te wennen. Gelukkig is de manier van werken
met het circuitmodel in alle groepen hetzelfde. Dat is wel fijn. Na de uitleg van taal/rekenen/spelling mogen de
leerlingen zelf plannen waar ze mee beginnen. Er zijn 3 werkrondes en een slotronde om werk af te maken of om
extra werk te kiezen. Er is voldoende uitdaging voor alle leerlingen en dat vinden ze dan ook erg fijn.
Groep 7b heeft het schema voor de boekendoos meegekregen. Op de website onder het kopje huiswerk
(Groepen-alle groepen-huiswerk groep 8) kunt u vinden hoe en wat. Daarnaast is het de bedoeling dat beide
groepen een werkstuk thuis maken. Ook hier heeft uw zoon/ dochter informatie over meegekregen. Dit werkstuk
moet uiterlijk 13 april 2018 worden ingeleverd. Alle informatie staat tevens op de website onder het kopje
huiswerk groep 7 en groep 8.
De komende twee weken staan in het teken van de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem. Voor groep 8 is dit de
laatste toetsenserie op de basisschool. Na afname van de toetsen worden ze in de Plaatsingswijzer gezet en
besproken met de leerlingen. Daarna volgt het definitieve schooladvies. Dit wordt dan ook met de ouders en de
leerlingen besproken. De Open dagen van de verschillende scholen zijn ook aangekondigd. Al met al wordt nu
voor de leerlingen van groep 8 bekend welke school ze zullen kiezen en welke richting ze daar zullen gaan doen.
Beste spannend allemaal. Ook groep 7 maakt de Cito toetsen en ook die zullen we in de Plaatsingswijzer zetten
zodat de leerlingen ook al een idee krijgen op welk niveau zij werken. We maken de Citotoetsen voor de
onderdelen: Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch lezen. Daarnaast maakt groep 8 ook nog de
werkwoordentoets. We hopen dat de leerlingen volgende week fit op school komen en uitgerust om zo optimaal
mogelijk te kunnen presteren. Succes jongens en meiden!
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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:
Groep:
3-4a
7b-8
1a-2a
1a-2a
6-7a
1b-2b
3-4a
7b-8
4b-5
3-4a

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
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