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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.
Dinsdag 24 april was de ouderavond. Op deze avond hebben we u een schets laten zien van de nieuwe school. Hoe
ziet het onderwijs eruit. Hoe gaan we om met de identiteit en welke methoden en middelen gaan we gebruiken.
U heeft het verslag van deze avond reeds ontvangen. Dit verslag is gemaakt door de projectleiding.
Koningsspelen
Vandaag waren de Koningsspelen. Vorige week hadden we al een start gemaakt met het ontbijt in alle groepen.
Vandaag waren de spelonderdelen. Gelukkig werkte het weer mee, zodat alle activiteiten gewoon door konden
gaan. Net als vorig jaar hadden we grotendeels de groepen gemengd van beide scholen.
De groepen 1-2 hadden een heleboel leuke spelletjes rondom en in de school. Ze konden klimmen en klauteren
en dansen in het speellokaal. Buiten stond ook nog een mooi springkussen voor hen. Verder waren er nog allerlei
andere spelletjes op het plein.
De groepen 3-4 waren met z’n allen in de sporthal. Ook daar was een springkussen. Er werd gedanst en er waren
allerlei spelletjes en natuurlijk echt leuk voor kinderen een Apenkooi.
De groepen 5 t/m 8 hadden 4 speciale activiteiten: Skeeleren, Laser gamen, voetballen en judo.
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. We willen alle hulpouders, oud-leerlingen en stagiaires
bedanken voor de hulp!
Beeldcoaching.
Om de deskundigheid van het personeel te vergroten, gaan we binnen de Tjongerwerven CPO gebruik maken van
beeldcoaching. Tjongerwerven CPO legt u uit hoe dit eruit gaat zien in een brief, die als bijlage met deze nieuwsbrief
wordt verstuurd. In deze brief staat ook het verzoek om toestemming tot filmen in de groep van uw kind(eren).
Wilt u deze strookjes voor 18 mei inleveren? Dit is een andere datum dan in de informatiebrief staat vermeld!
Nieuwe naam voor de eventuele fusieschool.
Een hele nieuwe school betekent ook dat er twee scholen worden opgeheven. Dus ………… ook een nieuwe naam.
Om dat we voor de zomervakantie zoveel mogelijk zaken willen regelen, vragen we u alvast na te denken over een
mogelijke naam. Deze hebben we meteen nodig vanwege de ICT-faciliteiten. Willen we deze tijdig op orde hebben,
dan moeten we al in de eerste week van juni starten met de voorbereidingen.
We willen graag een nieuwe naam voor de school die geen relatie heeft met één van de oude namen en die past
bij de kinderen en het dorp.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een aparte brief over de naamgeving. Ingevulde brieven kunt u inleveren
in de brievenbus bij het keukentje in de grote zaal. U heeft tot 16 mei de tijd om een naam in te leveren. We
hebben afgesproken dat de projectgroep in haar laatste vergadering in mei met elkaar een nieuwe naam kiest.
Deze naam wordt dan eerst ter goedkeuring bij het schoolbestuur aangeboden.
We willen het vooral stimuleren dat ouders én kinderen een naam bedenken. De kinderen krijgen 14 mei een
strook waarop ze de naam kunnen schrijven en inleveren. Voor alle kinderen die een naam hebben ingeleverd is
er een attentie. Voor degene die de winnende naam heeft bedacht is er een verrassing.
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
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 € 151,95,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.
Namens de MR
Op 17 april jl. heeft de MR weer vergaderd. De notulen van de vorige vergadering komen binnenkort op de
website.
We hebben onder andere de volgende punten besproken:
- De voorgenomen fusie en de rol van de MR in het traject betreffende besluitvorming
- Protocol ‘afspraken bij ziekte’ (hoe gaat de school om met de opvang van leerlingen als één of meerdere
leerkrachten ziek zijn)
- Voorgenomen acties om de rommel en vernieling rondom school terug te dringen
De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden als het volledige rapport aangaande de voorgenomen fusie klaar is,
de fusie effectrapportage. Waarschijnlijk is dit eind mei.
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.
PINKSTERFEEST 316 - 18 t/m 21 mei 2018
Van 18 t/m 21 mei wordt aan Ald Duerswâld te Wijnjewoude de tweede editie van Pinksterfeest 316 gehouden.
Het thema is dit jaar: 'IK BEN'! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: "Wie bij
Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."
Er is een afwisselend programma voor jong en oud. Terwijl papa en mama luisteren naar een
spreker in de grote tent is er voor de kinderen een eigen tent vol met verhalen, spellen,
knutselen, zingen en nog veel meer. Kom jij ook? En hebben jullie een tent, caravan of camper,
dan is het ook mogelijk op het hele weekend te logeren op het kampeerterrein van het
Pinksterfeest-terrein. Dan hoef je helemaal niets te missen van het feest. Het wordt vast heel
gezellig. Op www.pinksterfeest316.nl vind je het hele programma.
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Rode Loper Run

Loopsportvereniging Invictus organiseert ieder jaar
weer de “Rode Loper Run”. Dit jaar op 6 juni 2018.
Om de kinderen hier goed op voor te bereiden heeft
LSV Invictus het plan om trainingsclinics te verzorgen
in Oosterwolde, Oldeberkoop, Appelscha en
Haulerwijk. Deze clinics zullen worden verzorgd door
gediplomeerde en ervaren Invictustrainers.
De clinics zullen, bij voldoende deelname, worden
gehouden op woensdagmiddag 16 mei, aanvang
16.00 uur en de startplaatsen zijn:
Oldeberkoop
-’t Koepelbos
Oosterwolde
-Bos bij Rikkingahof
Appelscha
-Bosberg
Haulerwijk
-’t Blauwebos
Meer informatie en opgave bij:
lsv Invictus
Secretaris: Jan Melles
t. 0516-5144123
m. 06-52795472
e-mail: lsvinvictus@gmail.com
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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

April
Datum
26
27

Tijd

Activiteit
Koningsspelen
t/m 11 mei meivakantie

Tijd

Activiteit
t/m 11 mei meivakantie
Activiteitencommissie vergadering
Luizencontrole
t/m 18 mei – Avond4daagse
Juf Marga OMT
2e Pinksterdag – Leerlingen vrij

Aanvullende informatie

Mei
Datum

01
14
15
15
17
21
22
23
23
25
25
28
29

Aanvullende informatie

Groep 1/2 workshop “ik in 3D” (cultuuronderwijs)
Schoolkorfbaltoernooi
Projectgroep vergadering
Groep 3/4 workshop “breng een prentenboek tot
leven” (cultuuronderwijs)
Groep 7/8 workshop “vrijheid” (cultuuronderwijs)
11.30 uur leerlingenraad vergadering
MR vergadering

Donderdag 19 juli om 13.00 uur jaarafsluiting een voorstelling voor ouders en belangstellenden om 13.00 uur.
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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.

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
Deze week hebben we hard gewerkt aan een verrassing maar we mogen natuurlijk niet zeggen waaraan.
Misschien kunnen de vaders de komende 2 weken nog even met de kinderen oefenen? Na de vakantie werken
we over het thema kunst en de letters K en de U horen daarbij. Wie neemt iets mee voor de lettertafel?
Vrijdag 18 mei mogen de kinderen die zich hebben opgegeven meelopen met de avondvierdaagse. Het is de
bedoeling dat er per kind 1 ouder meeloopt (of 1 ouder voor 2 kinderen, maar dit moet u onderling dan
afstemmen). Het is de bedoeling dat de kleuters ook verkleed gaan (en als alle ouders verkleed gaan is dit
natuurlijk helemaal leuk, ook al is het maar een kleine accessoire). We hebben als naam gekozen voor beide
groepen: DE FOUTE TROONOPVOLGERS. Dus de prinsessenjurken en de ridderpakken/nette jasjes o.i.d. mogen uit
de verkleedkist met iets geks erbij natuurlijk.
Het komt geregeld voor dat de kinderen iets van speelgoed meenemen. Wij vinden dit niet zo handig i.v.m. het
zoekraken van de spullen. Daarom hebben we alvast weer wat speelgoeddagen ingepland. Deze kunt u alvast
noteren: vrijdag 8 juni en in week 29 (maandag t/m woensdag). De kinderen mogen dan iets van thuis meenemen
om mee te spelen.

Groep 1/2 de kikkers
We hebben het thema ‘Post’ afgesloten. Er zijn echte kaarten en brieven verstuurd en het postkantoor in de gang
is volop gebruikt. Na de meivakantie gaan we werken over het thema ‘Kunst’. De kinderen krijgen dan ook een
workshop van een kunstenaar die met de kleuters hout gaat bewerken. De nieuwe letters zijn dan de k en de u
(kunst). We werken tegenwoordig op vrijdagmiddag weleens over de natuur. We bekijken dan de website
‘beleefdelente.nl’. Daarbij volgen we vooral de ooievaars. Ze zitten te broeden op drie eieren. Laatst hebben we
alle nestkastjes opgezocht die rond de school hangen. We proberen het nestkastje dat vlak bij ons lokaal zit, in
het oog te houden, want daar broedt elk jaar wel een paartje in. Ook lezen we voor uit een prentenboek
‘Kuikentje 4’. Een uitgave van het Friese Landschap. De grutto staat in het boek centraal. Diverse vrijwilligers
hebben een prachtig ‘pykje’ gehaakt. U heeft het vast al zien hangen in de klas. We hebben ook kikkervisjes die
het (na een tweede poging) erg goed doen. We laten ze vandaag in de sloot naast school vrij.
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Er komen nog een paar momenten waarop de kleuters speelgoed mogen meenemen naar school:
vrijdag 8 juni en in de laatste schoolweek: week 29. In de week direct na de meivakantie is de
Avondvierdaagse, dit jaar met het thema ‘Foute party’. De meeste kleuters lopen alleen de laatste
avond mee. Alle kleuters lopen in één grote groep (met de ouders). De naam van de groep is: “De foute
troonopvolgers”. Het is leuk als de kleuters verkleed zijn als dit thema. De ouders regelen dit zelf. Tenslotte: na de
meivakantie komt er een stagiaire bij de kleuters: Lieke Eggens. Zij doet de opleiding onderwijsassistent en blijft
tot de zomervakantie.
Groep 3/4a
Geen nieuws ontvangen, de volgende keer hopelijk veel extra info.
Groep 4b/5
Groep 4b/5 heeft gisteren hun leskrachtproject ‘bouwen en constructies’ afgerond. Ik was onder de indruk van de
kennis die de leerlingen hebben opgedaan. Er zijn mooie en interessante bouwwerken- en constructies gemaakt,
complimenten!
De eerste periode van groep 4b/ 5 zit erop, na de meivakantie starten we alweer aan het laatste stukje van dit
schooljaar. De tijd vliegt voorbij, dit is doorgaans een goed teken. Er wordt heel goed gewerkt door de leerlingen.
Ik wens iedereen alvast een hele fijne Koningsdag, geniet van de vrije dagen die in het verschiet liggen!
Groep 6/7a
Geen nieuws ontvangen, de volgende keer hopelijk veel extra info.
Groep 7b-8
De IEP toets is achter de rug. Wat hebben beide groepen goed gewerkt. Groep 7b zelfstandig (grote klasse!) en
groep 8 zeer geconcentreerd. De ene leerling vond de IEP lastig en de andere een makkie. In de week van 23 mei
as. krijgen we de uitslag binnen, dus nog even geduld. Mocht de uitslag hoger zijn dan ons advies dan nemen we
contact met u op en anders krijgt de leerling de uitslag mee op papier.
Juf Rika en ik hebben vorige week alle werkstukken nagekeken. Prachtig om te lezen. De beoordelingen zijn met
de leerlingen besproken. Goed gedaan allemaal.
Vandaag heeft groep 8 het script mee naar huis gekregen. Dinsdag 15 mei moet deze weer mee naar school. We
gaan dan samen naar de rekwisietenlijst kijken en oefenen. Misschien goed om te vermelden beide filmdagen (31
mei en 01 juni) duren tot 15.00 uur i.p.v. 14.30 uur. Groep 8 is dan wat later vrij, maar wel voor een goed doel.
Deze dagen geen dokter- of tandartsbezoeken plannen. Het draaiboek ligt al vast.
Op woensdag 23 mei is het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 6, 7 en 8. Het toernooi wordt gespeeld in
Oldeberkoop. Onze school doet mee met 4 teams. We zijn nog op zoek naar ouders die een team willen
begeleiden en ook kunnen rijden. U kunt zich opgeven via uw kind bij desbetreffende leerkracht.
Donderdag 24 mei doet groep 8 mee aan het praktisch verkeersexamen. Het is belangrijk dat de leerlingen op een
goedgekeurde fiets het examen afleggen. Als een fiets niet aan de eisen voldoet mogen de leerlingen niet
deelnemen aan het examen. Na de meivakantie krijgen de kinderen een lijst mee met eisen waaraan een fiets
moet voldoen. We zijn nog op zoek naar twee ouders die willen posten tijdens het examen (08.30-10.30 uur). Ook
hiervoor kunt u zich melden bij juf Rika, r.boer@tjongerwerven.nl. Vrijdag 25 mei heeft groep 7b-8 een workshop
met als thema: Vrijheid.
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