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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.
Vorige week heeft het DECO-team van de Samensprong de school weer leuk
versierd in Sinterklaasstijl. Dames hartelijk dan voor jullie inspanning het ziet er
weer gezellig uit.
We zijn vorig schooljaar begonnen met een traject voor onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen Deze week hebben we gesprekken gevoerd met een
aantal ouders van de kinderen van de toptalentenklas. We kregen van hen een
aantal waardevolle tips voor de schoolontwikkeling. Hoe willen we dit vorm
geven op de Schalmei. We hebben materialen aangeschaft en een paar workshops gevolgd, waarin we informatie
kregen. Dit schooljaar zijn we hiermee doorgegaan. Lina Weijer is dit schooljaar op de dinsdagochtend op school
om ons hierbij te ondersteunen. Zij observeert in de groepen, voert zo nu en dan gesprekjes met leerlingen en geeft
ons veel tips en informatie die belangrijk is voor de dagelijkse praktijk. Lina Weijer is een van de leerkrachten van
de Tjong®talent toptalentklassen.
Volgende week donderdag komt een specialist van CEDIN Sherrill Woldberg tijdens een teambijeenkomst ook
informatie geven over dit onderwerp.
Stagiaire
Deze week is meester Jihad weer bij ons op school begonnen met een volgende stageperiode. Dit keer in het kader
van zijn opleiding. Hij volgt een MBO studie zorg en Welzijn in Drachten. Voor de ouders die het gemist hebben, hij
was voor de zomervakantie ook al een periode bij ons op school in het kader van zijn inburgeringscursus. Hij wordt
tot de kerstvakantie in ieder geval ’s ochtends ingezet in groep 1-2 en daarnaast ook ter ondersteuning in andere
groepen
Lesrooster
Dit schooljaar hebben we ruimte gemaakt in het dag rooster voor periodes van zelfstandig werken. Kinderen mogen
in deze periode zelf kiezen welke opdracht ze doen. U kind heeft u hier vast al iets over verteld. Tijdens mijn
flitsbezoeken in de groepen heb ik het effect kunnen zien. Ik ben trots op het resultaat. Ik zie minder kinderen die
ongeïnteresseerd in het rond kijken en vooral kinderen die enthousiast aan het werk zijn met hun taken. Met de
invoering van deze periodes werken we aan een aantal doelen die belangrijk zijn voor de leerontwikkeling van
kinderen en de speerpunten bij het didactisch handelen ( van o.a.de inspectie ) op dit moment. Denk hierbij aan:
Betrokkenheid van leerlingen, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, keuzes maken en het
plannen en/of verdelen van je werk over de dag en week. Een bijkomend gevolg kan zijn leren op je blaren te zitten.
Want als je hebt zitten kletsen of keten of ……. Dan moet je je werk op een moment maken, dat anderen “leuke”
dingen doen.
Staken vervolg.
U heeft het mogelijk al gehoord via de diverse media, er komen mogelijk vervolg
stakingsacties. Op dit moment is er sprake van een stakingsactie op dinsdag 12
december. Wilt u er al vast rekening mee houden dat de kinderen op deze dag
mogelijk vrij zijn. Ofschoon wij nog geen stakingsoproep hebben ontvangen,
hebben de leerkrachten al aangegeven dat zij mee willen doen.
De regering maakt goede sier met de beloofde miljoenen, maar vele daarvan
komen pas over vier jaar beschikbaar en daar hebben dus op korte termijn niets
aan.
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Extra vrije middag i.v.m. fusie vergadering.
Op donderdag 11 januari 2018 hebben de leerlingen ’s middags om 12.00 uur vrij in verband met een
gezamenlijke fusievergadering van de beide schoolteams. We gaan dan met elkaar in overleg over
de visie van de nieuw te vormen school.
Kamp en vrij voor de onderbouw.
In juni gaat groep 8 op kamp. Dit is op 21, 22 en 23 juni. De kinderen van de
onderbouw (groep 1 tot en met 4 ) zijn die dagen vrij.
Dit staat niet op de kalender, omdat de kampdagen toen nog niet bekend waren.
Kinderen in de onderbouw maken minder uren per schooljaar, dan bovenbouw
leerlingen.
Ze hebben vrij opdat er dan een leerkracht beschikbaar is om groep 7 op te vangen en les te geven.
En als de fusie doorgaat, kunnen we dan ook alvast wat extra voorbereidingen treffen.
Bij komend voordeel voor de kinderen is dat ze een extra lang weekend vrij zijn in de lange periode van de
meivakantie tot de zomervakantie. U heeft hierover ook in juni al bericht gehad via de mail, toen heeft u van ons
het totale overzicht van vakanties en vrije dagen gekregen.
Ziekmelden
Wilt u uw kind ziek melden tussen 8.00 en 8.15 uur. Daarna zit er niet meer altijd iemand bij de telefoon, vanwege
de pleinwacht en opvang van de leerlingen. Het zou mooi zijn als we hiermee storen tijdens de start van de lessen
kunnen voorkomen.
Aanwezigheid directie
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Op deze dagen ben ik op school aanwezig, mits er sprake is van afspraken elders.
Volgende week ben ik er alleen op dinsdag 28 november in verband met studiedagen voor alle directeuren van
Tjongerwerven CPO.
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
Sinterklaas op school
We hebben bericht gekregen dat Sint op 5 december om
8.30 uur zal arriveren. We zouden het leuk vinden als alle
kinderen om 8.20 uur op school zijn.
Mocht u de intocht ook mee willen maken wilt u dan, bij
voorkeur, tegenover de school gaan staan zodat de stoep en
de parkeerplaatsen van/bij het bovenbouwplein vrij blijven
voor de intocht van de Sint. Auto's kunnen deze ochtend
dus niet geparkeerd worden bij de parkeerplaatsen van het
bovenbouwplein!
Sint actie groep 1 t/m 8
We sparen op CBS de Schalmei geld voor Stichting Present.
Volgende week woensdag gaan we Sinterklaas cadeaus kopen van het gespaarde geld voor kinderen die het
minder breed hebben. We willen deze kwetsbare gezinnen in onze omgeving een onvergetelijke avond bezorgen.
Het betreft gezinnen die zelf niet in de gelegenheid zijn om Sinterklaas met pakjes te vieren (het is dus niet de
bedoeling als extraatje, dat gezinnen twee keer Sinterklaas vieren). We gaan uit van €15,00 per kind. Ons doel om
voor 6 kinderen iets te kunnen kopen is GELUKT! De opbrengst is nu € 108,33. We zijn hier erg blij mee en kunnen
nu ook een kleinigheidje voor de ouders kopen. Volgende week dinsdag wordt voor de laatste keer het geld voor
dit project geteld. Spaart u de laatste week ook nog mee??
Leskracht groep 3 t/m 8
De eerste weken van het nieuwe thema zitten erop. Onderzoeksvragen zijn
gevormd en er kan aan de uitwerking worden begonnen. Voor de groepen 3 t/m
8 staat een leuke activiteit gepland op vrijdag 01 december as.
We gaan per groep gezonde traktaties maken en krijgen daarbij hulp van mama
Mascha, zie ook website: foodtruckmamamascha.nl. Voor de groepen 3 en 4
vragen zij extra ondersteuning, zie hiervoor de oproep in het groepsnieuws. Al
met al hopen we er een leuke, leerzame en gezonde dag van te maken! Elke
leerkracht zal foto’s maken en deze komen op de website te staan.
Gymnastiek gaat voor groep 5-6-8 op die dag gewoon door.

Oproep van het luizencontroleteam
Het luizencontroleteam kan wel wat extra handen gebruiken. We doen na elke
vakantie een controle van alle kinderen. Dat doen we meestal op dinsdag vanaf 8:30. We zijn altijd binnen een uur
klaar. Als we iets vinden doen we een extra controle van de betreffende klassen. Het kost dus niet veel tijd. Maar
het is wel belangrijk werk om deze vervelende kriebelbeestjes uit onze school weg te houden, of vroegtijdig op te
sporen. Vele handen maken licht werk. Wie wil ons team komen versterken? Voor informatie kunt u contact
opnemen met Grytsje Weening. Tel: 858187
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Agenda

Agenda voor de komende periode

November
Datum
27
28
30

Tijd
19.30

Activiteit
Studiedag directie - Juf Marga afwezig
MR vergadering
Studiedag directie - Juf Marga afwezig

Aanvullende informatie

December
Datum
1
1
5
11
12
12
13
14
18
20
21
22
23 12
29

Tijd

19.30

19.00
7-1

Activiteit
Leskracht activiteit in de groepen 3 tot en met 8
Studiedag directie – Juf Marga afwezig
Sinterklaas op school
Activiteitencommissie vergadering
Schoolarts groep 2
Stakingsdag, waarschijnlijk is er dan geen school.
Projectgroep vergadering fusie
OMT juf Marga afwezig
Directie vrij i.p.v. woensdag
Kerstcrea in de vorm van workshops
Kerstfeest
Alle kinderen ’s middags vrij vanaf 12.00 uur
kerstvakantie
Juf joke jarig

Aanvullende informatie
Thema: Gezond eten.

Alle kinderen vrij??????!!!!!!

Groepen 1 tot en met 8

Alle kinderen vrij

Januari 2018
Datum
8
11

Tijd
Activiteit
Januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar.

Aanvullende informatie

Januari Alle kinderen ’s middags vrij vanaf 12.00 uur
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Afsluiting muziekproject.
Woensdagmiddag was de gezamenlijke afsluiting van het muziekproject. Fijn dat er zoveel mensen zijn geweest.
De kinderen hebben een leuk optreden verzorgd.
Dit geld zowel voor de bijeenkomst bij ons op school als ’s avonds in Sinnehiem.

Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Welkom nieuwe leerlingen:
Esmee van der Heide, groep 1
Welkom op onze school, we hopen dat jullie een hele
fijne tijd zullen hebben.
Groep 1 en 2
We zijn natuurlijk druk met Sinterklaas en daar horen allerlei leuke liedjes bij, Pietengym in het speellokaal,
rekenen met Pietjes, rijmen met Sinterklaaswoorden. En natuurlijk het allerbelangrijkste spelen in de Sinthoeken
met het boek van Sinterklaas, cadeautjes inpakken en in de boot spelen.
Volgende week komt daar de letter p van piet bij. Wie neemt er iets mee voor de lettertafel? Ook vinden we het
leuk om met lege chocoladeletterdozen een spelletje te doen. Wie wil ze voor ons bewaren?
We luisteren nog steeds naar de verhalen van Jozef en daar kennen we nu ook een leuk liedje van: “Jozef had een
jas”. Deze is op Youtube te vinden.
Jihad Husein loopt weer stage bij ons op school en deze keer komt hij op dinsdag en woensdag ons helpen in de
klas.
Groep 3
Groep 3 werkt sinds de herfstvakantie met Leskracht. Dit is een methode die ook in de groepen 4 t/m 8 wordt
gebruikt en is vakoverstijgend. Het staat voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, ICT en nog veel meer.
We werken maandagmiddag en vrijdagmiddag samen met groep 4 aan het onderwerp 'mens en samenleving'.
Daarbij gaat het over mijn omgeving en ik, toegespitst op 'gezond gedrag'. De eerste keer hadden we bezoek van
een tandartsassistente van de GGD Friesland. Zij heeft het met de kinderen gehad over tandenpoetsen, wat is
goed/slecht voor je gebit. We missen in groep 3 nog de poetskaarten van 6 kinderen. Als je die inlevert op school
krijg je een tandenpoetsdiploma.
Elke week wordt er gegrabbeld in de Regenboogkist, waarna we daar over gaan werken. We hebben het
natuurlijk ook over gezonde voeding. Jolanda, de moeder van Jildau werkt op de 'Frambozenboerderij'. Zij zal
maandag 27 november vertellen over gezonde groenten en fruit en ze laat heel veel zien. Ook in het kader van
Leskracht komt volgende week vrijdag, 1 december een foodtruck op school. De kinderen van groep 3 en 4 krijgen
een leuke workshop in de grote zaal over o.a. gezonde traktaties. Ik zoek nog twee ouders die dan even willen
assisteren. Groep 3 is aan de beurt om 12.45-13.20 uur. Wie wil?
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Groep 4

Na de herfstvakantie zijn we van start gegaan met de tweede periode van leskracht. Het
thema is gericht op mens en samenleving. Als opening hadden groep 3 en 4 een gastles van
een tandartsassistente die ons alles verteld heeft over tandenpoetsen. De kinderen hebben allemaal
een poetskaart mee naar huis gekregen. Ze konden een week lang bijhouden of ze 's ochtends en 's
avonds goed hun tanden poetsen. De kaart konden ze vervolgens op school inleveren. In ruil daarvoor
kregen ze een poetsdiploma. Er zijn nog een aantal kinderen die hun poetskaart nog niet ingeleverd
hebben. Dit kan alsnog.
Volgende week vrijdag 1 december komt op school een foodtruck. Per groep krijgen wij een workshop
gezonde traktaties maken. Voor deze workshop zijn wij nog opzoek naar één ouder. Wij zijn 's middags
van 13.30 tot 14.05 uur aan de beurt. Wie kan ons hierbij helpen? Er is één ouder die zich al opgegeven
heeft om te helpen.
Groep 5/6
We werken in de klas en in de school toe naar het Sinterklaasfeest. In de klas hebben we lootjes getrokken en
ideeën uitgewisseld over surprises. We volgen af en toe het Sinterklaasjournaal, want dat is stiekem toch wel het
leukste programma dat op de televisie te zien is.
Afgelopen woensdag heeft groep 5 de afsluiting gehad van het project ‘Kinderen, daar zit muziek in’. De kinderen
hebben een concert gegeven aan de ouders en andere belangstellenden, we waren allemaal verbaasd over hoe
goed iedereen is geworden met zijn- of haar instrument. De foto’s zullen binnenkort op de website worden
geplaatst.
Naast de spellingsregels die ik elke week opstuur, zijn ook de tafels belangrijk. Iedereen in groep 5 en groep 6
moet de tafels van binnen en van buiten kennen. Op school oefenen we dit, maar om de tafels écht goed te
beheersen moet er thuis ook geoefend worden. Hiervoor werkt het ‘stampen’ en ‘opzeggen’ van de tafels nog
altijd het beste. Om de tafels vervolgens te onthouden kunnen andere dingen ingezet worden, bijvoorbeeld
spelletjes op het internet. Als u via Google zoekt op ‘tafeltrainer’, dan zijn er enorm veel spelletjes te vinden.
Groep 6/7
De sinterklaastijd is weer aangebroken. Zelfs in groep 6/7 brengt dit enige onrust met zich mee. Vol trots worden
ook hier de schoencadeautjes besproken. Daarnaast smullen we van het Sinterklaas-journaal. Elke uitzending
letten de leerlingen op de woordgrappen. Jan Boerenfluitjes is onze favoriet. Met groot gejuich wordt hij
ontvangen.
Ondertussen werken we verder aan de andere vakken. Rekenen, spelling en taal staan iedere dag op het
programma. We proberen een goede planning te maken. Voor de een is dat gemakkelijker dan de ander. Groep 6
is bij rekenen bezig met het delen van grote getallen. Bijvoorbeeld 144:3. Eerst kijken we hoe vaak de dertig er in
past en vervolgens wat er dan overblijft. Splitsen noemen we dat. Bij taal zijn we bezig met tegenwoordige tijd
(t.t.) en verleden tijd (v.t). We proberen de werkwoorden in de zinnen om te zetten naar de andere tijd. Van t.t.
naar v.t. of andersom. Citroen is de spellingregel van deze week. Vraag uw kind maar hoe je die kunt toepassen.
Voor groep 7 staan de breuken weer op het menu. We proberen om te werken met kale breuken. Is ½ groter dan
1/3 en is 2/5 groter dan 3/6? In ons hoofd kunnen we dan denken aan pannenkoeken of pizza’s. Het voltooid
deelwoord kwam aan de orde in onze taalles. Deze vormt samen met de persoonsvorm het werkwoordelijk
gezegde. ‘Telefonisch’ is het woord dat past bij onze spellingsregel. Deze hebben we al eerder gehad. Herhaling
dus. Desondanks worden er (helaas) nog wel veel onnodige foutjes gemaakt met deze spellingsregel.
Groep 8
Donderdag 09 november jl. hebben we bezoek gehad van de brandweer in de groep. Wat doe je wel en niet bij
brand? Hoe zit het met vluchtroutes? In de klas gaan we dit nog verder uitwerken.
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Donderdag 16 november hebben we meneer Bult in de groep gehad. Hij heeft ons laten zien wat
EHBO is. Ook hebben we kennisgemaakt met een AED.
Vrijdagochtend 17 november jl. hebben we theorie les van Berend Woudt gehad. Hij is van (S)Cool on Wheels.
Berend zit nu 25 jaar in een rolstoel. Hij heeft ons uitgelegd wat een dwarslaesie is. Het werd ons wel duidelijk dat
je ook dan nog heel veel dingen kunt ondernemen. Tijdens de praktijkles kwamen we er achter hoe zwaar dat is.
Je voelt spieren die je anders niet voelt. Van al deze activiteiten staan foto’s op de website en ze zijn zeker de
moeite waard om te zien!
Media Master is vorige week van start gegaan. Wanneer weet je of je met een robot chat of een persoon?
Veiligheid is belangrijk. Media Master bestaat uit 5 lessen, vrijdag 24 november as. houden we de finale en
maandag 27 november 2017 wordt de eindstand bekend gemaakt.
Met zoveel leuke activiteiten in groep 8 vliegt de tijd voorbij. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt. Voor groep
8 is de Cito M8 toets een belangrijke toets. Na deze toets wordt de definitieve schoolkeuze gemaakt. Daarom zijn
we ons daar ook al wat op aan het voorbereiden. Met begrijpend lezen bijvoorbeeld zijn we met Tekstverwerken
bezig geweest. Dit zijn soms lange teksten met vragen erbij. We bekijken dan samen hoe je dit moet aanpakken.
We lezen de tekst eerst scannend door. Daarna lezen we de tekst zorgvuldig en pas dan gaan we de vragen
beantwoorden. Elke dag krijgen de leerlingen een woorddictee aangeboden met woorden die natuurlijk ook in
een Cito toets kunnen voorkomen. Als een woord nog fout wordt geschreven door een paar leerlingen wordt het
woord later nog een keer herhaald. Met taal en spelling hebben we het onderwerp, werkwoordelijk gezegde,
voltooid deelwoord en het bijvoegelijk naamwoord behandeld. Het is belangrijk om dit veel te oefenen en te
herhalen anders zakt het snel weer weg. Zelf plannen is voor sommige leerlingen nog lastig. Ook bij het nakijken
van het werk blijkt dat een aantal leerlingen de instructie van de les toch niet goed hebben begrepen of
meegekregen. Gelukkig is er dan tijd om dit goed te maken. We stimuleren de leerlingen om zelf naar de
leerkracht te komen en vragen te stellen. Daar is in de groep voldoende tijd voor. Kortom, werk aan de winkel
voor iedereen. Daarnaast werken de leerlingen in onderzoeksgroepjes aan de Leskrachtthema's: Puber,
Verslaving, Lekkere trek, Hellup...en Na het plassen. De presentaties staan gepland in december. Mooi om te zien
dat Leskracht al goed loopt in onze groep. Je merkt steeds meer dat de leerlingen gewend raken aan deze nieuwe
manier van werken.
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:
8
1-2
1-2
6b -7
3
4
8
5 -6a
4

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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