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Algemeen nieuws
Van de directie
De Nationale voorleesdagen zijn begonnen. Er worden in een aantal groepen allerlei leuke voorleesmomenten
gecreëerd. In deze nieuwsbrief kunt u hierover lezen bij groepsnieuws.
De kinderen hebben tijdens de toetsweken weer goed hun best gedaan. De leerkrachten zijn de gegevens aan
het verwerken voor het rapport en natuurlijk kijken we de komende periode of er aanpassingen in ons
onderwijsaanbod nodig zijn.
Als de rapporten zijn ingevuld kunt u ze als ouders inzien in Parnassys. Op 10 februari kunt u de rapporten inzien.
Van het luizenteam
Dinsdag 17 januari zijn er geen luizen of neten gevonden tijdens de controle van de kinderen. Op 28 februari en 2
mei zijn de volgende controles. Mocht u in de tussentijd bij uw kind luizen of neten vinden wilt u hier dan melding
van maken, zodat wij hierop actie kunnen ondernemen? Meldingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. U
kunt de melding bij de docent doen of bij Grytsje Weening: tel.858187
Nieuw ICT systeem.
We krijgen nog steeds post op de oude e-mail adressen.
In de vorige nieuwsbrief stond per ongeluk het verkeerde e-mail adres van juf Linda . Daarom hieronder nog een
keer voor iedereen alle nieuwe e-mail adressen.
Linda de Boer
l.boer@tjongerwerven.nl
www.deschalmei.nl
Leerkracht groep 7-8
MRT'er
Directie:
Marga Fleer van den Akker : cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Groepsleerkrachten
Marijke groep1a/2a
Baukje groep 1a/2a

m.hut@tjongerwerven.nl
b.bult@tjongerwerven.nl

Carina groep 1b/2b
Alex groep 3/4a
Edwin groep 4b/5

c.slagter@tjongerwerven.nl
a.jonge@tjongerwerven.nl
e.winter@tjongerwerven.nl

Joke groep 6/7a
Elise groep 6/7a

j.molen@tjongerwerven.nl
e.lise@tjongerwerven.nl

Rika groep 7b/8 IBr

r.boer@tjongerwerven.nl

Linda groep 6/7a 7b/8

l.boer@tjongerwerven.nl

Marloes Onderwijsassistente
m.kortenoever@tjongerwerven.nl
Administratie Mathilda :
admindeschalmei@tjongerwerven.nl
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Extra studiemiddag.
Op maandagmiddag 13 maart is er een extra studiemiddag voor het personeel.
Zij krijgen dan uitleg over de extra mogelijkheden van ons nieuwe ict systeem.

De kinderen zijn deze middag vrij.
10 minutengesprekken
Wilt u zich allemaal zo spoedig mogelijk maar graag uiterlijk 5 februari inschrijven voor de 10 minutengesprekken
via het ouderportaal. Als u dit niet doet, wordt u door het systeem automatisch ergens ingedeeld.
Aanwezigheid directie.
De directie is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Op dinsdag ben ik ook wel eens een deel van de dag
afwezig. Volgende week ben ik er donderdag 9 februari niet i.v.m. de management vergadering bij Tjongerwerven
CPO.

Met vriendelijke groet,
Marga Fleer van den Akker
Directeur CBS De Schalmei
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.Op dinsdag meestal een deel van de dag.

Kind op maandag
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

Eindtoets groep 8
Dit schooljaar zullen de leerlingen uit groep 8 net als vorig jaar niet de Cito eindtoets maken maar de Iep toets. De
letters IEP staan voor Evaluatie Primair Onderwijs. Deze toets is goedgekeurd door het ministerie van OCW en wordt
sinds een paar jaar gebruikt binnen het basisonderwijs. De toets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat aan
het eind van groep 8. De toets meet de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het eind van groep 8.
Zo krijgt u als ouders zicht welk referentieniveau uw kind beheerst. De Iep toets vindt dit schooljaar plaats op
dinsdag 18 en woensdag 19 april. Om de leerlingen goed voor te bereiden op deze toets zijn er een aantal
kennismakingsvragen opgesteld voor leerlingen. De leerlingen raken zo vertrouwd met de vraagstelling. Op de
website van de Iep toets staat ook informatie voor ouders. De resultaten van de toets hebben op zich geen gevolgen
voor het definitieve schooladvies wat uw kind heeft gekregen in februari. Mocht de uitslag van een toets hoger
uitvallen dan verwacht, dan mag de leerkracht het advies aanpassen. Dit zal uiteraard in overleg samen met de
leerling en de ouders plaatsvinden. Lees voor meer informatie : www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Agenda

Februari
Datum
6
8 en 13

Tijd

10
10
11
13
13 en 14
14
15
20- 24
28

8.30

Activiteit
GMR
Schoolarts
op
school
voor
onderzoeken leerlingen groep 2.

Aanvullende informatie
U krijgt hiervoor een uitnodiging van de
jeugdgezondheidszorg.
De onderzoeken vinden plaats in de ruimte
van het consultatiebureau.

Uur cultuur bij ons op school
Rapport en portfolio mee
Schoolschaaktoernooi
Vergadering leerlingenraad
Oudergesprekken / 10 minuten- U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 5 februari
gesprekken. Vanaf 17.00 uur
via het ouderportaal.
Viering groep 4/5
Groep 7-8 excursie politiebureau
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Haardracht aanpassen a.u.b.

Maart
Datum
2
7
9
12
13
13
15
20
21

Tijd
8.30

13.00
11.30

Activiteit
Meester Alex jarig
Viering groep 3/4
Juf Linda jarig
Jeugd kerk en Gezinsdienst
Leerlingen vrij
Leerlingenraad vergadering
Open dag
MR vergadering
Ouderavond

Aanvullende informatie

Extra studiemiddag personeel.

Afsluiting Nationale Voorleesdagen 2017
De Nationale Voorleesdagen worden afgesloten op vrijdag 3 februari. Er is een mogelijkheid dat u dan als
ouder/oppas/grootouder samen met het kind een bezoekje brengt aan de bibliotheek. Dit kan vanaf 8.20 uur. U
kunt samen met het kind een prentenboek uitzoeken en voorlezen. Er is koffie en thee en iemand van de
bibliotheek geeft uitleg. Om 9 uur worden alle kinderen weer in de klas verwacht.
U bent van harte welkom!
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De samensprong
Tussenschoolse opvang
Voor Dag en Dou
TSO Coördinator:
Lisa Abbott – van Veenen
Administratie:
Lisa Abbott – van Veenen
Adres:
Bareldsburglaan 4-5
Postcode/plaats:
8431 AM te Oosterwolde
Telefoon:
0516 – 820 985
Mail:
planning@dagendou.nl
Website:
www.dagendou.nl

Koffie met boek - woensdag 15 februari
Koffie en gezelligheid voor ouders.
Voorlezen voor de jongste kinderen.
Humanitas nodigt moeders of vaders van jonge kinderen uit, om samen
koffie of thee te drinken en te praten over voorlezen en leuke boekjes voor kleine kinderen. Ook wordt er door een
vrijwilliger van Humanitas voorgelezen aan de kinderen.
Elke maand zoeken we een mooi boek uit, dat na het voorlezen door uw kind mee naar huis genomen mag worden.
Want (voor)lezen is leuk!
Voor wie:
Wanneer:
Waar:

moeders of vaders met kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 4 jaar
woensdag 15 februari van 11 tot 12 uur
bibliotheek Haulerwijk

Er zijn aan deze voorleesochtenden geen kosten verbonden.
O ja , neem gerust een vriendin of vriend met kind mee.
Een 4-jarige die niet voorgelezen wordt, kent ongeveer 1500 woorden. Wordt een kind wél voorgelezen dan is de
woordenschat op deze leeftijd zo´n 3500 woorden.
Bibliotheek Haulerwijk:
woensdag 15 februari - 15 maart - 12 april - 10 mei - 7 juni van 11 tot 12 uur.

*Attentie*** Attentie***Attentie***Attentie***Attentie*** Attentie

De Voorjaarskalender 2017
is er weer met allerlei leuke

NaSchoolse Activiteiten voor u kind.
*Mochten de financiën een probleem vormen voor u dan kunt u gebruik maken van Stichting leergeld.
meer info hierover bij uw schooldirecteur
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Groepsnieuws
Groep 1a/2a (de vlinders)
Vorige week kwam Juf Hilda van de bibliotheek bij ons voorlezen i.v.m. de nationale voorleesdagen. Het boek wat
centraal staat is “de kleine walvis”. Vrijdag mogen de kinderen om 8.20/8:30 samen met een ouder ook naar de
bibliotheek om een boek uit te zoeken. Hier heeft u een uitnodiging van gehad. Deze week zijn we begonnen met
het thema dieren. Als inleiding brachten we een bezoek aan de dierenwinkel. Hier zagen we heel veel spullen die
je voor de dieren kunt kopen. Ook waren er echt vissen te koop. We kregen allemaal een mooie kalender mee naar
huis. Ook mochten we deze dag gymmen in de sporthal samen met groep 7b/8. Dit vonden de kinderen erg leuk.
Ze mochten o.a. met de grote parachute, in het wandrek, zwaaien met de touwen, in de ringen, tennissen met
ballonnen, op de grote mat duiken en met tennisballen tegen kranten gooien. De letter die volgende week ook nog
centraal staat is de letter R van Raai(de kraai). In week 7 werken we over de letter L van leeuw. Juf had een cd met
30 dierenliedjes erop, maar ze merkte wel dat de meeste liedjes niet zo vaak meer gezongen worden(liedjes van
vroeger ). In de gang op het prikbord hangt een intekenlijst om gym weer terug in Haulerwijk te krijgen. Als u
belangstelling heeft dan kunt u hier uw naam noteren.
Groep 1b/2b
Het thema 'dieren' is begonnen. Een mooi onderwerp waar de kinderen graag over willen werken. De kleuters
hebben ook leervragen bedacht, bijv. Waar wonen apen, wat eet een giraffe, waarom rennen panters zo hard, wat
kun je op een paard doen enz. Het thema is dinsdag geopend met een bezoekje aan de plaatselijke dierenwinkel
Ritsema. De kinderen keken hun ogen uit. Ze mochten overal kijken en even op de heftruck zitten. Na afloop kregen
ze allemaal een leuke dieren-verjaardagskalender. In de gang is een dierenwinkel waar ze mogen spelen en werken.
De kleuters mogen een speelgoeddier/knuffel mee naar school nemen. Die mag dan in de dierenwinkel worden
gezet en wat aangekleed met een kleedje, stro, kooitje o.i.d. In de klas wordt ook gewerkt over dieren, ze gaan een
slang maken en een giraffe. Ook wordt er gespeeld met boerderijdieren in de zandtafel. Dinsdag zijn we samen met
groep 7/8 en juf Linda naar de sporthal geweest. Daar was een circuit uitgezet door de oudere kinderen dat geschikt
was voor de kleuters. Samen met hun schoolbroertje of –zusje hebben ze geweldig 'gegymd'. U hebt de verhalen
vast wel gehoord. We hopen dat u ook meegaat met uw kleuter op vrijdagmorgen a.s. voor een bezoekje aan de
bieb in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Meer informatie leest u in het meegegeven briefje. U bent
welkom vanaf 8.20 uur tot 9.00 uur. Dan komt de kleuter weer in de klas.
Groep 3/4a
De CITO-toetsen zijn (bijna) achter de rug. Vandaag de laatste toetsen en dan zit het er weer op. Voor groep 3 rest
volgende week de wintersignalering nog. Dat is na de herfstsignalering de tweede grote leestoets. Nu gaan we ook
kijken of we AVI midden groep 3 al kunnen behalen. De CITO-toetsen zijn door beide groepen (gemiddeld gezien)
uitstekend gemaakt. Ik ben trots op de kinderen!
Groep 3 is bezig met het afronden van kern 6. Dat betekent dat wij nu alle letters hebben gehad. Volgende week
gaan we hier nog even bij stil staan middels een leuke activiteit. Dat blijft nog even een verrassing. Vanaf nu gaan
we verder met lezen. We gaan van klankzuivere woorden naar woorden als 'brood' (de 'd' spreek je opeens uit als
een 't'). In kern 7 gaan we ook aan de slag met de 'sch' en de 'ng'. Hier staat meer informatie over kern 7.
Groep 4 heeft net alles afgerond. Bij het vak taal zijn we toe aan thema 7. In de methode Rekenrijk starten we in
blok 7. Alleen spelling is nog niet afgerond. Daar zijn we aanbeland bij les 6. We zijn bezig met de spellingsregel van
'slurf'. Je hoort een tussen 'u' (sluruf) maar je schrijft hem niet.
Het leskracht thema is 'maken en gebruiken'. Vorige week hebben we kennisgemaakt met het begrip duurzaam. De
kinderen kunnen u vast vertellen wat duurzaam betekent. Nu zijn we in de weer met 'volle winkels'. Waarom zijn
die winkels altijd zo vol?
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Groep 4b/5
De CITO- toetsen zitten er weer op! Voor zowel leerling als leerkracht is dit een spannende periode. Naar
aanleiding van de resultaten weten we precies op welke doelen- en vaardigheden we ons moeten richten, het
tweede gedeelte van dit schooljaar. Op de aanstaande tienminutengesprekken kunt u de CITO- resultaten van uw
kind natuurlijk bekijken.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het E-Lab. Enkele ouders hebben zich inmiddels opgegeven dat ze
eventueel willen rijden. Graag breng ik het nog een keer onder de aandacht, voor meer informatie: zie de laatste
nieuwsbrief (ook te vinden op de website). Het E-lab biedt de leerlingen een mooie ervaring, in de vorm van
actieve wetenschap- en technieklessen.

Groep 6/7a
De afgelopen periode hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito-toetsen.
Dinsdag starten wij met de eerste keer gymnastiek op de ochtend.
Weekhulp, actualiteit, voorwerp vd week, boekbespreking en spreekbeurt.
Op vrijdag 20 januari heeft Benjamin het voorwerp vd week meegenomen. De kinderen dachten aan een doosje
voor kogels, sigarettendoosje, sieradendoosje, kruidendoosje, stempeldoosje of een rasp.
Het volgende werd gevraagd; Staat het antwoord erbij? (nee) Heeft het met eten te maken? Gebruiken jullie het
zelf. Gebruikt je oma het? Bewaar je er iets in? Het was een snuifdoosje voor eau de cologne wat vroeger gebruikt
werd. Op vrijdag 27 januari heeft Isa het voorwerp van de week meegenomen. De kinderen dachten bij haar aan;
een poppenbed, een soort van kacheltje voor je voeten, een vogelhuisje, een poppenkast.
Ze kreeg de volgende vragen; staat het antwoord ertussen? Ja, Is het een kacheltje voor je voeten en ja het was
een stoof. Volgende week, week 6 zijn Isa en Mathyn de weekhulpen. Simme mag de actualiteit verzorgen en
Perr mag het voorwerp van de week meenemen. Vrijdag 10 februari heeft Jente zijn boekbespreking en Mans zijn
spreekbeurt. In week 7 zijn Femke en Benjamin de weekhulpen. Djaimy mag de actualiteit verzorgen en Mans het
voorwerp van de week. Op vrijdag 17 februari heeft Natalie haar boekbespreking en Hadassa haar spreekbeurt.

Groep 7b/8
Inmiddels zijn alle toetsen afgenomen en ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. In deze periode komt het vrijwel
altijd voor dat er een paar leerlingen ziek zijn. Zij moeten de toetsen dan later weer inhalen. Na de toetsafname
gaan de leerkrachten aan de slag met het invoeren van alle gegevens in het Cito lovs en in Parnassys. Vervolgens
worden de resultaten per groep en ook per leerling geanalyseerd. We bekijken vooral of er sprake is van
vaardigheidsgroei. In grafiekjes is dat mooi te zien in het Cito lovs. Voor groep 6 tot en met 8 worden de gegevens
vervolgens ingevoerd in de Plaatsingswijzer. Vanaf dat moment kun je in één oogopslag zien per vakgebied op
welk niveau de leerling functioneert. Voor ons als leerkrachten is dat een handig hulpmiddel bij het adviseren
voor het schooladvies na de basisschool. Op 13 en 14 februari zullen alle resultaten met de leerlingen en de
ouders worden besproken tijdens de 10-minuten gesprekken. Daarna kunnen we ons weer verder richten op de
methodes. Op woensdag 15 februari gaan we met de hele groep op excursie naar het politiebureau in Drachten.
We krijgen daar een rondleiding. Eén van de ouders van :Tjalke, Albertjan, Jason, Thom, Esmee en Roland hebben
aangeboden om te gaan rijden. Daar zijn we blij mee. Het vervoer
was dan ook zo maar geregeld. We vertrekken op 15 februari om
9.00 vanaf school en zullen rond 11.30 weer terug zijn in
Haulerwijk. Volgende week dinsdag heeft Romy de actualiteit en op
vrijdag heeft Daniëlle de boekendoos. Daarnaast heeft groep 7 op
vrijdagmiddag om 13.30 een voorstelling op school in het kader van
Uur cultuur. Op vrijdag 10 februari krijgen de leerlingen ook hun
portfolio mee naar huis.
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