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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.
Voor de meivakantie was de ouderavond over de voorgenomen fusie. U heeft hiervan bij de vorige nieuwsbrief
een verslag ontvangen. Hierin stond ook de mogelijkheid om over de fusie in gesprek te gaan met de directeuren
van de beide scholen. Na de meivakantie waren deze inloop gesprekken gepland. Tijdens de koffiemomenten op
maandag was er één ouder aanwezig en op dinsdag waren er vier moeders. Daarnaast hebben beide directeuren
gesprekken gevoerd met enkele ouders over de fusie en waren er mails met opmerkingen. De opmerkingen uit
deze gesprekken en e-mails zijn gebundeld en besproken in de
projectgroep vergadering van woensdag 23 mei.
Nieuwe naam voor de eventuele fusieschool.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd een naam te
bedenken voor de eventuele nieuwe school. Blij verrast zijn we met
alle inbreng. Er zijn veel reacties binnen gekomen en er zijn hele
mooie namen bedacht. Welke naam het gaat worden, gaat in
overleg met de projectgroep en het bestuur van Tjongerwerven
CPO.
Formatie volgend schooljaar.
Op dit moment is ons schoolbestuur druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Omdat de formatie bij
ons gecompliceerd ligt, kan het nog wel even duren voordat we klaar zijn. We weten dat er bij de huidige
teamleden ook wensen zijn. Deze hebben niets met de fusie te maken, maar kunnen wel gevolgen hebben voor
de teamsamenstelling van volgend schooljaar.
Op dit moment is bekend dat meester Edwin een functie heeft
geaccepteerd als bovenschools ICT ’er bij onze stichting. Daarnaast
blijft hij nog twee dagen werkzaam als groepsleerkracht op onze
school.
Juf Rika zal op onze school alleen nog werkzaam zijn als intern
begeleider.
Juf Elise zal vanaf volgend schooljaar alleen nog werkzaam zijn op de
Mandenbrink in Appelscha.
Zodra de formatie helemaal rond is zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.
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
Schoolzwemmen groep 3 t/m 8
Dit jaar gaan wij met de groepen 3 tot en met 8 schoolzwemmen. Alle groepen maken hier drie keer gebruik van.
Groep 3,4 en 5 gaat met auto’s naar het zwembad en de groep 6,7 en 8 op de fiets.
Groep 6, 7 en 8:
Gaan dinsdagmiddag 19 juni, 03 juli en 10 juli zwemmen.
Groep 6-7A: 13.00-13.30 uur en groep 7b-8 van 13.30-14.00 uur. We
zoeken per groep, per keer twee ouders, die ons willen begeleiden op
de fiets. Graag opgeven bij de eigen leerkracht (juf Rika, meester Alex
of bij juf Linda).
Groep 3, 4 en 5:
Gaan vrijdagmiddag 22 juni, 06 juli en 13 juli zwemmen.
Groep 3-4A: 13.00-13.30 uur en groep 4b-5 van 13.30-14.00 uur. Voor
deze groepen zoeken we chauffeurs die willen rijden, je brengt en
haalt meerdere groepen. Opgeven bij de eigen leerkracht (juf Joke, juf
Elise of bij meester Edwin).
Willen alle ouders van groep 3 t/m 5 doorgeven aan de eigen leerkracht of uw zoon/ dochter een zwemdiploma
heeft en zo, ja welke. De eisen zijn dit jaar aangescherpt. Mochten er leerlingen in de hogere groepen zitten en
geen diploma hebben dan dit ook graag bij de eigen leerkracht melden.
Leskracht
Na de meivakantie zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met het laatste blok. Een blok over landschappen,
water en natuur. Wat betekent dat voor onze omgeving, de provincie, Nederland, Europa en de wereld? Op deze
vragen hopen wij antwoorden te krijgen. We hebben voor deze periode twee uitjes gepland en zijn op zoek naar
chauffeurs.
Voor groep 3, 4 en 5 staat een uitje gepland naar het blote voetenpad in
Opende op vrijdag 15 juni as. Vertrek om 10.45 uur van school, bij
aankomst gezamenlijk de eigen lunch op eten en daarna genieten van het
blote voetenpad.
Wie wil er met ons mee? Graag opgeven bij juf Joke of meester Edwin.
Verdere informatie volgt via het groepsnieuws van de eigen leerkracht.

Voor groep 6, 7 en 8 staat een bezoek aan het Woudagemaal (in
Lemmer) op vrijdag 06 juli gepland. We vertrekken om 08.45 uur vanaf
school.
Wie wil er met ons mee en kan rijden?
Ons bezoek duurt tot ongeveer 13.00 uur en zullen om 14.15 uur weer
op school zijn. Graag opgeven bij juf Rika, meester Alex of juf Linda.
Verdere informatie volgt via het groepsnieuws.
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Doekoe-actie groot succes
De Schalmei heeft € 304,73 te besteden voor sport- en spelmaterialen.
Onze dank is groot voor uw bijdrage. Dankzij de Doekoe-actie kunnen wij
onze materialenaanbod uitbreiden met leuke uitdagende spullen. Van dit bedrag
hebben wij onder andere aangeschaft; voetballen voor elke groep, estafettestokjes, een
groot trektouw en monofling. Hiermee kunnen de kinderen op het plein en in de
gymles weer lekker aan het sporten.

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.
We hebben we een nieuwe tussenstand: tot nu toe is door de kinderen bijna € 168,70
gespaard. Geweldig! Bedankt iedereen. Petra is al weer enkele weken terug in
Nederland. Ze verblijft hier enkele maanden en gaat dan weer terug naar India. Als u meer informatie zoekt, kunt
u dit op Google vinden op: chances4children India. Elke maandag (of andere dag) mag uw zoon of dochter een
beetje geld meenemen voor dit goede doel. Alvast hartelijk bedankt.
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 13.00 uur. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u
dus rekening houden met deze datum en tijd.
Slootjesdagen
Ook dit jaar houdt het IVN Ooststellingwerf (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) weer haar jaarlijkse
slootjesdagen.
Hoe ziet deze activiteit eruit?
Het woord slootjesdagen zegt het al een beetje. We gaan met kinderen naar een locatie met een ruime sloot om
daar waterdiertjes te zoeken, vangen en te onderzoeken. Met z'n allen de schepnetjes en zoekkaarten in de
aanslag willen we dit jaar naar het kleindiepspark te Oosterwolde- Zuid. De kinderen worden samen met zijn/haar
ouder(s), verzorger(s), (grootouder(s) gevraagd om mee te doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen
met hun ouders/verzorgers de natuur ontdekken. In de bijgevoegde flyer leest u hier meer over.
Het betrokken dorp vraagt uw mening
Eind vorig jaar is een start gemaakt met ‘Het betrokken dorp’. Dit is een meerjarig programma om samen met
ouders, bewoners, jeugd en professionals de leefbaarheid in Haulerwijk en het positief opgroeien van de jeugd te
vergroten. Wij vragen u om een korte vragenlijst in te vullen over jeugdoverlast in Haulerwijk. Dat kan via de
website Haulerwijk.nl of rechtstreeks via deze link: https://bekevragenlijst.nl/a/index.php/718986?lang=nl
In de bijlage treft u een flyer aan met meer informatie.

4
CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

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

Mei
Datum

Tijd

25

Activiteit

Aanvullende informatie

Groep 3/4 workshop “breng een prentenboek tot
leven” (cultuuronderwijs)
Groep 7/8 workshop “vrijheid” (cultuuronderwijs)
11.30 uur leerlingenraad vergadering
Weekopening groep 1/2 juf Carina

25
28
29
29
29
31
31

Juf Carina jarig
MR vergadering
Studiedag voor directeuren, juf Marga afwezig
Filmdagen groep 8

Juni
Datum
01
21
22
23
26
26
27
29

Tijd

Activiteit
Filmdagen groep 8
Groep 8 op kamp
Groep 8 op kamp
Groep 8 op kamp
Schoolfotograaf
MR + OR vergadering
Schoolreisjes groepen 1 t/m 7 – groep 8 vrij
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!

Aanvullende informatie

Tijd

Activiteit
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!
Rapport / Portfolio mee
Oudergesprekken (facultatief)
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
06
10
18
19
20
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – Mei
Kent je het begrip interactief voorlezen? Een leuke vorm van voorlezen waarbij kinderen erg betrokken raken bij
het verhaal.
Een aantal tips:
1. Bekijk samen de voorkant van het boek. Laat je kind raden waar het boek over zou kunnen gaan.
2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen over het verhaal als 'hoe zou het verhaal verder gaan', 'hoe kan dat
nou?' of 'heb jij ook wel eens ….?'
3. Ga in op de opmerkingen of vragen van je kind.
4. Praat na over het boek.
Oproep voor vrijwilligers voor de speel-o-theek.
Zoals u waarschijnlijk al weet, zit er in de Samensprong ook een speel-o-theek. Veel kinderen van school zijn hier
lid van via hun ouders. Maar wist u ook dat de school lid is? Misschien leent de klas van uw kind ook wel
regelmatig speelgoed, puzzels en/of spellen.
De speel-o-theek is een organisatie dat draait op vrijwilligers. Ter aanvulling op de enthousiaste vrijwilligers die
we al hebben, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens een rooster en u wordt 1x per
drie weken een avond of middag ingeroosterd. Het kost per keer ongeveer 1 ½ uur van uw tijd.
U hoeft geen lid te zijn om vrijwilliger te worden. Wilt u meer weten, loop gerust eens binnen (op donderdag van
13.45 – 15.00 uur en 19.15 – 20.15 uur) of bel met Grietje Veenstra (0516-520552).

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
We werken druk aan het thema kunst en worden prachtige dingen gemaakt. We willen volgende week vrijdag een
tentoonstelling organiseren in beide kleutergroepen zodat u als ouders de mooie kunstwerken kunt komen
bekijken. Het gaat om vrijdag 1 juni vanaf 13:45 uur.
Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van kunstenaar Marjan Deenen via Kunst en Coo. Ons kunstwerk
had de opdracht: Ik in 3D. U kunt ze volgende week vrijdag bewonderen. Volgende week werken we over de
letter o van orkest. Wie neemt er iets mee voor de lettertafel?

Groep 1/2 de kikkers
Het thema 'Kunst' hebben we vorige week geopend door nog eens goed naar de beer te kijken die voor de
Samensprong staat. Dat is ook kunst en we hebben er met de kinderen over gepraat. In diezelfde week kwam ook
Mient Veenstra, de pake van Ruben en Marije. Hij is in zijn vrije tijd een verdienstelijk kunstschilder en heeft aan
de kleuters verteld over zijn werk. Ook heeft hij veel laten zien. De kinderen gingen die eerste week aan de slag
met waterverf in de gang en ze mochten een potje maken van zelfhardende klei. Deze week hebben de kleuters
een mooie workshop gehad van Marjan Deenen. De kinderen hebben iets met hout gedaan. Wat, blijft nog even
een verrassing. Ook mogen ze deze week zelf 'kunst' maken in de gang met allerlei materiaal dat daar ligt.
Uiteindelijk willen we het thema 'kunst' volgende week afsluiten met een tentoonstelling met het werk van de
kinderen. Ook zal Mient Veenstra dan werk laten zien.
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Bij deze bent u uitgenodigd om vrijdag 1 juni om 14.00 uur in school te komen. Dan kunt u het werk
van de kinderen en Mient Veenstra bekijken in een echte tentoonstelling die gehouden wordt in
beide kleuterlokalen.
Volgende week staat de letter o (orkest) centraal. Dus er mogen weer voorwerpjes mee voor de lettertafel.
Dinsdag 29 mei bent u als ouders ook uitgenodigd om de maandopening bij te wonen die dan wordt verzorgd
door groep 1b en 2b (de kikkers). U kunt uw kind brengen 's morgens en dan plaatsnemen achterin de grote zaal.
Ik ben deze dag ook jarig, maar vier het op woensdag 30 mei. U zoon of dochter mag verkleed op school komen
en hoeft dan geen fruit en drinken mee te nemen.
U heeft gezien dat wij een stagiaire in de klas hebben: Lieke Eggens. Ze is eerstejaars bij de MBO opleiding
'onderwijsassistent'. Ze blijft tot de zomervakantie. Natuurlijk kunnen wij bij de kleuters een paar extra handen
goed gebruiken en Lieke heeft ook haar eigen opdrachten.
Bij onze gymlessen voor de kleuters worden we geregeld bijgeschoold door Frits Schnoor. Hij komt donderdag 24
mei weer bij ons op school en gaat met de kleuters aan de slag.
Groep 3/4a
Voor de meivakantie zijn de kinderen naar de boerderij van Meeuwissen geweest. De kinderen konden daar jonge
geitjes bekijken. Dit vonden de kinderen erg leuk! De foto's kunt u vinden op de site. De laatste periode van het
schooljaar is van start gegaan. Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. We hebben het met leskracht
over 'mijn leefomgeving. We gaan het hebben over de voorzieningen in de buurt, het landschap, grondsoorten,
water in Nederland, duinen, bomen en bossen.
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor uw kind. Als ouders kun je je kind op allerlei manieren
stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind lees, hoe beter je kind gaat lezen. Hieronder toptips voor thuis:
- lees uw kind elke dag voor
- laat uw kind aan u voorlezen of aan zijn jongere broertje of zusje
- haal boeken en tijdschriften in huis
- stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin
- ga geregeld naar de bibliotheek
In de klas oefenen we met groep 4 elke dag de tafels. De kinderen moeten aan het einde van het schooljaar de
tafels 1 t/m 10 kennen. We gaan vanaf nu elke week één tafel oefenen. De tafel zeggen de kinderen aan het einde
van de week op. Lukt dit, dan mogen ze een sticker plakken. Als de kinderen alle tafels kennen, krijgen ze een
kleinigheidje. Wij vragen u ook om thuis te oefenen met uw kind. Leuke sites om de tafels te oefenen
zijn: www.gynzykids.com of onlineklas.nl.
Vanaf 22 juni gaan de kinderen schoolzwemmen. Graag doorgeven via de mail j.molen@tjongerwerven.nl of uw
kind een zwemdiploma heeft.
Groep 4b/5
Na twee heerlijke vakantieweken vol warm weer zijn we de afgelopen twee weken gestart met het laatste
gedeelte van dit schooljaar. We hebben nieuwe plekken in de klas, de leerlingen hebben in overleg met meester
zelf de groepjes gemaakt.
Afgelopen week hebben we lesstof herhaald, om bepaalde zaken weer even op te frissen. Hierna staan de één na
laatste toetsen van rekenen en spelling op het programma. De laatste weken tot de zomervakantie gaan we
vooral veel lesstof herhalen en consolideren.
Groep 4b/ 5 is vorige week druk aan het knutselen gegaan, voor Moederdag. We waren op één week na een jaar
te vroeg deze keer, het gebaar van de leerlingen wordt er niet anders van gelukkig!
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Groep 6/7a
Een heerlijk pinksterweekend achter de rug. Alsof die heerlijke meivakantie nog niet genoeg. Nu
kunnen we er samen weer volop tegenaan. Op naar de Cito-toetsen, op naar de schoolreisjes en
uiteindelijk op naar het einde van dit schooljaar.
Zowel groep 6 als groep 7 is bij rekenen bezig met het afronden van blok 9 van rekenen. Een lastig blok blijkt.
Groep 6 heeft veel moeite met de breuken. Soms als een deel van het geheel (1/4 van 360) en een andere keer
weer andersom. Bijvoorbeeld een aquarium is gevuld voor 4/7 deel. Dat is 36 liter. Hoeveel past er dan in een vol
aquarium? Lastig. Maar we komen er wel. Groep 7 worstelt met het gelijknamig maken van de breuken. Hoeveel
is 1/3 plus 2/5? Ach, van fouten leert men.
Bij taal is groep 6 bezig met het begrip krant en tijdschrift. Via het AD kunnen we samen met de klas een echte
krant maken. Daar zijn we in groepjes mee aan de slag. Een superleuk project.
Spelling gaat de afgelopen weken vooral over werkwoordspelling. En dan met name de verledentijdsvorm
stam+te/de of stam+ten/den. Beide groepen werken daar hard aan. Groep 7 kreeg daar bovenop nog de
spellingsregel ‘bloemeNvaas’. Wanneer moet die ‘n’ er nu wel bij en wanneer niet?
Groep 7b-8
Schoolkorfbaltoernooi:
Gisteren werd het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden in Oldeberkoop. Van onze school deden er 4 teams
mee. Er werd gespeeld door leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Fijn dat er voldoende ouders waren om te rijden en te
begeleiden. Hartelijk dank nog daarvoor.
Op donderdagmorgen doet groep 8 mee met het praktisch verkeersexamen. Er is een route uitgezet in Haulerwijk.
Deze route hebben de leerlingen al kunnen verkennen. We hopen dan ook dat alle leerlingen uit groep 8 slagen
voor het praktisch deel van de verkeersproef. Hierbij willen we de ouders die hebben meegeholpen bedanken voor
hun medewerking!
Op donderdag 31 mei staat de schoolarts gepland voor leerlingen uit groep 7 die nog niet zijn geweest. Dit even ter
herinnering.
De leerlingen van groep 8 maken zich de komende week op voor de filmdagen. Juf Linda heeft de ouders daarover
een mail gestuurd met daarin de laatste informatie. We hopen op mooi weer en kijken er al naar uit. Allemaal nog
goed naar de teksten kijken en dan gaat het vast goed komen.
De uitslagen van de Iep toets zijn binnen. De leerlingen hebben de toets naar verwachting gemaakt. Enkele
leerlingen zelfs nog beter dan verwacht. Daarom zijn we tevreden over de uitslag van de toets. Voor alle leerlingen
is nu bekend naar welke school ze gaan en welk niveau ze gaan doen.
Voordat we het in de gaten hebben is het weer juni. Voor groep 8 betekent dit dat het schoolkamp ook dichterbij
komt. De leerlingen krijgen 2 weken voor het kamp de kampbrief mee. Ook dat is iets waar we weer naar uitkijken
met z'n allen.
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