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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.
Deze week zijn de laatste toetsen in het kader van het Leerlingvolgsysteem en is groep 8 drie dagen op kamp.
Volgende week volgt een onrustige week, de schoolfotograaf komt op dinsdag en woensdag gaan de leerlingen van
de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. Vrijdag hebben dan alle leerlingen vrij. De teams van de beide scholen
gaan dan de hele dag vergaderen. We gaan dan afspraken maken zodat we in het nieuwe schooljaar een goede
start kunnen maken. Daarna kunnen de voorstellen naar de MR en krijgt u van ons zo spoedig mogelijk de informatie
die voor u als ouder belangrijk is.
Op dit moment zijn we druk bezig met de personele invulling voor volgend schooljaar. Daan en ik hebben hiervoor
gesprekken gevoerd met sollicitanten van beide stichtingen. We zijn blij u te kunnen melden dat er goede en
ervaren kandidaten bij zijn. Namen noemen we nog niet, er kunnen nog steeds wijzigingen plaatsvinden, u krijgt
t.z.t. van ons een totaal plaatje.
Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag komt de schoolfotograaf op school. In verband met de keuze
van de achtergrond die de schoolfotograaf gaat gebruiken, adviseren wij u uw
kinderen op deze dag geen witte kleding aan te trekken. Er worden zowel
individuele als groepsfoto’s gemaakt. Indien gewenst kunnen ook broertjes/zusjes
op foto in de pauze om 12.00 uur, graag aanmelden? De foto’s worden genomen
door dezelfde fotograaf als vorig schooljaar. Voor het bestellen van de foto’s ontvangt u t.z.t. een gebruikersnaam
en inlogcode. Meer informatie hierover ontvangt u dan eveneens.
Enquête schooltijden
Dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. Aan het einde van dit schooljaar willen we graag van u
weten hoe dit bevalt. Mogelijk heeft u ook een aantal tips en aandachtspunten. In de bijlage vindt u een enquête
over de schooltijden. Wilt u deze invullen en inleveren op school bij de groepsleerkrachten of versturen via de
mail naar cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Ouderraad
Deze week was de laatste vergadering van de ouderraad.
We willen alle ouders die zitting hebben of hebben gehad in de
ouderraad hartelijk danken voor hun inzet voor de school en in het
bijzonder natuurlijk de leden die nu afscheid nemen: Annelies Dedden;
Gerben Offringa; Henk Oostingh; Rick hof en Tjitske Peters.
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
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Overige informatie
Laatste Schooldag
Ondanks dat het schooljaar nog lang niet ten einde is, willen we u alvast informeren
over een belangrijk onderdeel van de laatste schooldag. Het wordt iets bijzonders
waarvoor alle kinderen workshops gaan volgen. Dit mondt uit in een daverende
eindvoorstelling. Daarbij wordt u als ouders uitgenodigd. Dit zal plaatsvinden op
donderdag 19 juli rond de klok van 12.30 uur. In de vorige nieuwsbrief stond nog de
'oude' tijd van 13.00 uur. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u dus rekening houden
met deze datum en tijd.
Verder zoeken wij mensen die op deze dag met elkaar voor de catering willen
zorgen. Dat wil zeggen limonade en koekje in de ochtendpauze en tussen de middag een lunch voor de
kinderen. We hopen dat vrijwilligers zich hiervoor gaan opgeven bij Juf Marijke. Vele handen maken licht werk.
Alvast bedankt!
Mountainbike en Golf activiteit groep 7/8
Rotary Oosterwolde organiseert op woensdagmiddag 4 juli een mountainbike en golf activiteit voor de leerlingen
van groep 7-8. Voor alle informatie zie de flyer in de bijlage.
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

Juni
Datum
21
22
25
26
27
28
29

Tijd

Activiteit
Groep 8 op kamp; groep 1 tot en met 4 vrij
Groep 8 op kamp; groep 1 tot en met 4 vrij
Leerlingenraad (laatste keer)
Schoolfotograaf
Schoolreisjes groepen 1 t/m 7 – groep 8 vrij
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!

Aanvullende informatie

Tijd

Activiteit
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!
MR vergadering
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Rapport / Portfolio mee
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Groep 6/7/8 naar Woudagemaal te Lemmer
Viering groep 6/7
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Oudergesprekken (facultatief)
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Afscheid groep 8
Laatste schooldag met om 13.00 uur een voorstelling
voor ouders en belangstellenden
Leerlingen zomervakantie t/m 31 augustus 2018

Aanvullende informatie

Juli
Datum
02
02
03
06

10
10
13
18
19
20

8.30
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – Juni
Deze keer in een bijlage de nieuwsbrief van de bibliotheek

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
We werken over kleding en zijn druk bezig met de Cito-toetsen en andere toetsen waarbij we steeds aangeven
dat het om een spelletje gaat en de kinderen ervaren het dan ook al iets leuks waar ze stickers kunnen verdienen.
We leerden het lied “dapper als David” en natuurlijk het Vaderdaggedicht. Dinsdag komt de schoolfotograaf en
Juf Baukje is er deze dag omdat Juf Marijke haar laatste verhuisdag opneemt (na de groepsfoto).
Woensdag is het tijd voor het schoolreisje naar de Drentse koe in Ruinerwold. We vertrekken om 9 uur en zijn
rond 15:15 weer terug op school. De kinderen moeten om 8:50 op school zijn. Hier doen we dan een T-shirt aan
van de Schalmei en een polsbandje om met het telefoonnummer van Juf Marijke erop. De kinderen mogen daar
onbeperkt ranja drinken dus een pakje drinken is in principe niet nodig (alleen als u kind liever wat anders drinkt).
We mogen kiezen uit patat met een snack, poffertjes of een broodje knakworst. Dit gaan we maandag alvast
inventariseren zodat we dit niet op het laatste moment tijdens de reis hoeven te doen. Ook mogen ze iets lekkers
meenemen voor in de bus (bijv. wat snoep, fruit of een koekje). Juf Marijke maakt foto’s die ze in de Dropbox zet
en die u dan kunt downloaden. Voor kinderen die af en toe een toiletongelukje hebben, graag schone kleding
mee. We hopen op een mooi schoolreisje (voor heel veel kinderen is de busreis al geweldig J
Aan het einde van het jaar vragen we alle ouders van de kleuters om de materialen te helpen schoonmaken
(puzzels/speelgoed en spelletjes). Dit jaar houden we dit op woensdag 4 juli om 10:45 uur en op donderdag 12 juli
om 13 uur. Wilt u zelf een emmer en een doekje meenemen? We rekenen op iedereen (vele handen..) op 1 van
deze 2 dagen.

Groep 1/2 de kikkers
De komende week ronden we het thema 'Kleding' af. We gaan ook de letters herhalen die tot nu toe zijn
aangeboden. De kinderen kennen al veel letters en ook het aan elkaar plakken van letters tot een woordje gaat al
heel goed. Daar hebben ze straks veel plezier van in groep 3. We zijn klaar met de Cito-toetsen en nog een paar
weken dan is het zomervakantie. Onze IB-er gaat volgende week de groepsbesprekingen met ons voeren. Het
laatste thema van dit jaar is 'Water', waarbij we beginnen met de letter z. Volgende week dinsdag 26 juni komt de
schoolfotograaf. Woensdag gaan we op schoolreisje naar De Drentse Koe. De kleuters hebben er veel zin in!
Vrijdag 29 juni zijn de kinderen vrij, het personeel heeft dan een werkdag. Voor de vakantie begint willen we
graag al het kleutermateriaal weer gaan schoonmaken. Wie wil ons helpen: We gaan schoonmaken op woensdag
4 juli vanaf 10.45 uur en op donderdag 12 juli vanaf 13.00 uur. Graag zelf een emmer en doekje meenemen. Als u
deze data niet kunt, stellen we erg op prijs dat u wat materiaal meeneemt naar huis om het daar schoon te
maken. Alvast hartelijk bedankt!
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Groep 3/4a
De cito toetsen zitten er weer op. De kinderen kunnen de komende dagen bijkomen van alle
toetsen. Volgende week woensdag gaan de kinderen op schoolreis naar Drouwenerzand. We
hebben er zin in!
Woensdag 27 juni komen de kinderen om half 9 eerst in de klas voor het indelen van de groepjes. We lopen dan
samen naar de bus. De ouders die begeleiden komen ook mee de klas in, voor uitleg en om kennis te maken met
hun groepje. Het is de bedoeling dat de kinderen eerst met hun groepje het park verkennen. Na een afgesproken
tijdstip mogen zij samen met hun klasgenoten door het park. De begeleiders zijn dan het aanspreekpunt.
Daarnaast zullen we een vast afspreekpunt aanwijzen.
Wat nemen de kinderen zelf mee: Eventueel schone kleren voor een ‘ongelukje’; Een opperbest humeur;
Zonnebrandcrème. De kinderen mogen GEEN geld meenemen!
Voor de kinderen is er onbeperkt limonade, vers fruit, patat, snacks, dagverse soep, ijs en belegde broodjes.
We hopen dat heel veel papa’s en mama’s ons uitzwaaien om 9 uur en zijn rond 16.00 uur weer terug op school.
In de bijlage treft u meer info aan over het schoolreisje van groep 3 en 4.
Groep 4b/5
Deze week was een bijzondere week. Groep 4 is vrij tot en met vrijdag, we zijn deze week dus niet helemaal
compleet.
Afgelopen weken hebben we in de klas de CITO- toetsen gemaakt voor rekenen- wiskunde, begrijpend lezen en
spelling. Er is door de leerlingen heel erg hard gewerkt. De meeste leerlingen moeten nog ‘racelezen’, in de vorm
van een AVI- en DMT leestoets. We zijn als groep echter tot de conclusie gekomen dat deze leestoetsen wel leuk
zijn!
Volgende week gaan we lekker op schoolreis, dit hebben we wel verdiend na ons harde gezwoeg! In de bijlage
treft u meer informatie aan over de schoolreis van uw kind. Juf Joke is het aanspreekpunt voor de schoolreis van
groep 3/4, meester Edwin voor groep 5/6.
Groep 6/7a en 7b
De Cito-toetsen zijn bijna achter de rug. Een week waarin stilte en concentratie de boventoon voerden.
Tussendoor kregen de kinderen een zoete versnapering. Volgens mij hebben we heerlijk ontspannen maar met de
juiste focus de toetsen kunnen maken. De eerste resultaten zien er (op groepsniveau) veelbelovend uit.
Met leskracht hebben we als thema ‘Grondsoorten en water’. Deze week zoemen we meer in op het begrip
‘grondsoorten’. Welke grondsoorten komen we in Nederland tegen? Wat voor landschapstypes brengt dat met
zich mee? Wat voor dieren en planten leven binnen dat landschapstype? Interessant vragen met een directe link
met het vak aardrijkskunde. Als uitstapje gaan we vrijdag 6 juli naar het Woudagemaal. We zoeken nog één a
twee rijders. U kunt zich opgeven bij juf Linda.
Meester is begonnen met voorlezen uit het boek ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. Genomineerd door de
Nederlandse kinderjury 2018. Een prachtig boek over een jongen, Vincent. Een jongen anders dan andere
kinderen. Enne Koen beschrijft op een prachtige manier hoe de jongen redeneert en omgaat met zijn omgeving.
Het wordt verteld vanuit het ik-perspectief. Een boek met een lach en een traan.
In de bijlage treft u informatie aan voor de schoolreisjes van groep 6 naar Slagharen en groep 7 naar Amsterdam.
Groep 8
Even geen groepsnieuws:
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