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e-mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
website www.deschalmei.nl

Algemeen nieuws
Algemene informatie van de directie.
Afgelopen dinsdag hadden we de eerste viering. Het was de viering naar aanleiding van ons start project in alle
groepen; ‘de groep een groep’. In iedere groep besteden we de eerste weken van het schooljaar veel aandacht
aan het creëren van een goed groepsklimaat. We sluiten deze weken af met een viering. Tijdens deze viering
hebben de kinderen een van de uitgevoerde activiteiten in de groep aan elkaar laten zien.
Vorige week dinsdag was de groepsinformatieavond. Kinderen moesten aan hun ouders het reilen en zeilen in de
groep uitleggen. De kinderen leidden hun ouders enthousiast door de school. We zijn erg blij met de grote
opkomst. Deze avond was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.
In een bijlage bij deze nieuwsbrief het eerste fusiebulletin van onze projectleider Ronald de Bie over de mogelijk
fusie met IT Twaspan. Zoals afgesproken versturen wij dit bulletin op dezelfde dag, opdat alle ouders gelijktijdig
worden geïnformeerd.
Onderwijsacties Primair onderwijs
Vorige week hebben we u in een speciale mail geïnformeerd over de staking op 5 oktober. Hierin stond ook dat u
zich kon melden bij het onderwijsbureau voor 25 september als u geen oppas voor uw kind(eren) kon regelen. Op
5 oktober staakt het gehele team mee. De school is dan gesloten en er worden geen lessen gegeven. De kinderen
zijn op 5 oktober vrij.
Er is ook gesproken over de mogelijkheden voor opvang voor kinderen bij de Vuurtoren tijdens de staking op 5
oktober. Als u hiervan gebruik wilt maken gelden de volgende afspraken:
Ouders die al kinderen hebben ingeschreven bij Kids Casa (Vuurtoren) kunnen contact opnemen en
opvang regelen. Dat is gewoon een tijdelijke uitbreiding van hun uren. Graag op tijd regelen i.v.m. de
bezetting.
Ouders die geen kinderen hebben ingeschreven bij de Vuurtoren kunnen wel gebruik maken van de
Vuurtoren, maar moeten zich dan eerst inschrijven. Dat moet dan wel op tijd gebeuren, liefst voor het
weekend of uiterlijk maandag! Daarvoor kunnen ze contact opnemen met Sonja Rijkee (afdeling planning
en inschrijving). Haar telefoonnummer is 050-5020244. Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.30- 12.30 uur.
Aanmelden 10 minuten gesprekken
Op 16 en 17 oktober zijn de eerste 10 minutengesprekken van dit
schooljaar. Op deze momenten in oktober willen we graag in
gesprek met de ouders\verzorgers van alle kinderen. U kunt zich
aanmelden via het ouderportaal van Parnassys met uw eigen
inlogcode. Meester Edwin zet het ouderportaal hiervoor open op
woensdag 4 oktober en sluit hem weer op 12 oktober.
U kunt zich in Parnassys aanmelden en uw voorkeur duidelijk
maken van 5 oktober tot en met 11 oktober.
Iedereen krijgt na 11 oktober een mail met daarin de tijd waarop
u verwacht wordt.
Als u zich niet in bovenstaande periode aanmeldt, krijgt u van ons via het systeem van Parnassys een uitnodiging
met daarop de datum en tijd dat we u verwachten.
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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
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

Overige informatie
Goede doelen geld
Dit jaar mogen de leerlingen van groep met elkaar in discussie en bepalen waar we het goede doelen geld aan
besteden. Voor de zomervakantie zat er 110 euro in de spaarpotten van de groepen. Hieronder kunt u een
verslagje lezen van het besluit van groep 8.
Sint Maarten
We hebben nog 110 euro om te doneren en wij, groep 8, zijn tot beslissing gekomen dat we het geld aan Sint
Maarten willen doneren. Wij willen het graag aan Sint Maarten doneren, want het kost nog honderden miljoenen
euro's, om Sint Maarten weer te herstellen, want er zijn gebouwen ingestort en sommige mensen hebben geen
huis meer door de orkanen. De voertaal op Sint Maarten is Engels. Sint Maarten ligt in een gebied dat kwetsbaar
is voor orkanen. Sint Maarten is al eerder getroffen door een zware orkaan die Luis heet daardoor is het eiland
zwaar beschadigd in 1995.Het geld is hard nodig anders wordt het eiland onbewoonbaar. Dan wonen er geen
mensen meer .De orkanen heten: Irma, Maria en Jose deze orkanen hebben veel schade aangericht.
Van Janneke en Amber
Nieuw project voor het spaarvarkentje
In samenspraak met groep 8 hebben we gekozen om het goede doel van vorig jaar te herhalen. We gaan als
Schalmei geld sparen voor Stichting Present. We hopen eind november Sinterklaas cadeaus te kunnen 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 is om voor 6 kinderen iets te kunnen betekenen. U spaart toch
mee?
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Nieuwe leerlingen:
Groep 1:
Alwhin van der Zee
Welkom op onze school, we hopen dat je een hele fijne tijd
zult hebben.
Van de MR:
Op 12 september heeft de mr de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. Hieronder een aantal punten die
behandeld zijn:
De MR is als volgt samengesteld: 3 ouders, t.w. Evert Jan Meeuwissen, Karst v.d. Vaart en Elly Heeringa en 3
personeelsleden t.w., meester Edwin, meester Alex en juf Carina.
- Het mailadres van de MR is: mrdeschalmei@tjongerwerven.nl
- De MR heeft ingestemd met de schoolgids van 2017-2018
- De doelstellingen voor komend schooljaar zijn vastgesteld, te weten:
1. Werken aan een concreet plan om een evt. fusie te bereiken.
2. De besteding van de ouderraadsgelden in de gaten houden.
3. Zorgen voor goede, actieve communicatie richting de ouders middels de nieuwsbrief en de website.
4. I.v.m. een evt. fusie zullen we contact gaan zoek met de MR van It Twaspan om elkaar beter te leren
kennen.

Fusiebulletin
In bijlage 1 treft u het eerste exemplaar aan van het fusiebulletin. Via dit bulletin houden we u op de hoogte
omtrent het fusietraject tussen De Schalmei en It Twaspan.
Kindpakket / leergeld 2017:
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.In de gemeente Ooststellingwerf willen we dat ieder kind kan meedoen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. In bijlage 4 kunt u hier meer informatie over lezen.
Ter verdere info:
In bijlage 5 treft u de OPVOEDkrant aan in het kader van de Week van de Opvoeding 2017.
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Agenda

Agenda voor de komende periode

Oktober
Datum
4
4
5
9

Tijd

9 en 10
10
10
10
10
11
14
16

9.30
19.30
9.00
8.30
9.00
8.30

17
17
18

11.30

11.45

19
23 - 27

Activiteit
Start Kinderboekenweek: “Griezelen; bibbers in je buik.”
Voorleesochtend in de Bieb ouders en kinderen groep 1/2
Onderwijsacties
Groep 4 extra activiteit in samenwerking met de
Stellingwarver Schrieversronte
Groep 5/6 gastdocent Boukje Koolhaas
MR vergadering
Groep 3 Extra activiteit “Kiekhuus”
Groep 4 Gasdocent Bas van Domburg op school
Groep 8 bezoek Koloniehof
Groep 3 Gastdocent Marjolein Spitteler op school
25 jarig bestaan Speel-o-theek
10 minutengesprekken vanaf 15.30 uur
ook op de avond vanaf 18.30 uur
10 minuten gesprekken vanaf 15.30 tot max 18.00 uur
Groep 8 gastdocent Ilona Vergonet
Afsluiting kinderboekenweek tentoonstelling in de klassen:
11.45 – 12.15 uur
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig
Herfstvakantie

Aanvullende informatie

Kinderen vrij!!!!

Verplicht voor alle ouders
Verplicht voor alle ouders

Alle kinderen vrij

November
Datum
1
7
7
8
9
13
16

Tijd
19.30
8.40
17.30
19.30
11.30

19.30

Activiteit
Projectgroep vergadering voorgenomen Fusie.
Viering groep juf Joke, juf Kitty en juf Elise
Lichtjesfeest van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Open lessen groep 8 in Waskemeer
Voorlichting Voortgezet Onderwijs in Waskemeer
Vergadering van de leerlingeraad
OMT juf Marga afwezig
Afsluiting Muziekproject.
Kinderconcert van Excelsior

Aanvullende informatie

Voor belangstellende ouders
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Bidden werkt!!
Heb je ze ook wel eens gezien op straat? Die mensen met de hesjes
”bidden werkt”? Misschien heb je zelf niet zoveel met het geloof of is
bidden niet zo jouw ding. Toch kunnen we als gebedsgroep van de
Schalmei bevestigen dat bidden wel degelijk werkt. Daarom komen we
als ouders om de 3 weken samen om voor alle kinderen, leerkrachten,
eigenlijk iedereen die betrokken is bij school te bidden.
Elke 3 weken gaat er een gebedsdoosje naar een groep, waarin alle
kinderen een briefje mogen doen met daarop een gebedsonderwerp.
Dat kan iets leuks zijn om voor te danken of iets verdrietigs om voor te
bidden. Niets is gek en het blijft vertrouwelijk. In de onderbouw schrijven de juffen voor de kinderen.
Voor alle leerlingen en leerkracht van die week wordt persoonlijk gebeden. Soms staan er ook bijzondere dingen
vermeld op de nieuwsbrief bij “lief en leed”. Natuurlijk bidden we daar dan ook voor. We komen 1x per 3 weken
op de woensdagmorgen om 8.30 uur bij elkaar in de jongerenruimte van school.
Wil je met ons meebidden voor onze kinderen (en dat mag natuurlijk ook in stilte), dan ben je op woensdag 11
oktober van harte welkom!
De volgende data zijn: 1 november, 22 november en 13 december.
Wil je meer informatie dan kan je altijd contact opnemen met
Mariska Werkman (06-23492879) of Judith Oostingh (0516-423264)
Hieronder staan 2 leuke liedjes over bidden: misschien leuk om samen met je kind(eren) te luisteren!
http://youtu.be/iNjNkZQ4JV4 (ctrl + klikken)
http://youtu.be/xk5yi3k86dY

De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.

De speel-o-theek bestaat 25 jaar en dat vieren we op zaterdag 14 oktober.
In de bijlage een kleurplaat voor de kinderen om een leuke prijs mee te
winnen en uitnodiging voor ons feest.
In bijlage 2 treft u ook nog een speciale aanbieding van de speel-o-theek aan.
In bijlage 3 treft u vind u meer informatie over de kleding- en speelgoedbeurs aan welke op zaterdag 14
oktober wordt georganiseerd in Dorpshuis “de Enter”.
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Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Groep 1 en 2
We werken over het thema familie en er zijn al mooie portretten gemaakt. Ook in de reken- en taallessen kwam
het thema naar voren. Volgende week woensdag starten we met de Kinderboekenweek “Bibbers in je buik”. De
letter van L van lezen staat centraal. Wie neemt iets mee voor de lettertafel?
Op woensdag 4 oktober mag u om 11:30 op school komen om met uw kind een boek te gaan lezen in de
bibliotheek (Dit geldt natuurlijk ook voor de oppas). Ook willen we graag dat de kinderen iets meenemen
woensdag waar ze de bibbers van krijgen. Dit kan een voorwerp zijn maar ook een plaatje/foto mag. Hier gaan we
dan over praten.
Heeft iemand het prentenboek De Gruffalo ook thuis en mogen wij die lenen voor een rekenles?
Wie heeft thuis nog een portfolio liggen? Graag weer mee naar school.
Nog niet alle namen staan op de bekers. We hebben nu een mandje voor groep 1 en een apart mandje voor groep
2 op het aanrecht staan. Zo kunnen we de bekers sneller uitdelen tijdens de lunch. Op woensdag mogen de
kleuters(en peuters) om 12:00 niet op de schommel spelen omdat de bovenbouw dan er gebruik van maakt.
Omdat er teveel kinderen tijdens de pauze op het achterste plein waren(groep 1 t/m 4 van beide scholen) gaan
we vanaf volgende week de kleuters samen laten spelen( It Twaspan en de Schalmei) en dat betekent dat we niet
meer pauze hebben met de kinderen van groep 3 en 4. Dit doen we eerst tot januari en dan bekijken we weer hoe
dan verder, omdat dan alle groepen weer gaan doordraaien. Op de dinsdag- en donderdagmiddag plannen we nu
de gymlessen in.
Wie heeft er nog emmertjes(met een hengsel) van bijv. ijs of snoeptomaatjes die wij binnenkort kunnen
gebruiken voor een rekenles?
Groep 3
De eerst vier schoolweken zitten er op. De eerste kern van het leren lezen is bijna afgerond. Daarin kwamen
verschillende letters naar voren die de meeste kinderen al wel kenden. Maar nu komt het proces dat auditieve
synthese heet: van losse letters maak je een woord en daarna variaties er op. Bijvoorbeeld: vaar, raar, maar. Is,
vis, mis. En zo komen er vanaf volgende week weer nieuwe letters bij met weer heel veel mogelijkheden om
nieuwe woorden te maken. We werken o.a. met het digibord en de kinderen werken ook met een planbord
(waarbij ik nog even voor ze kies). Voor het plannen aan zijn er opdrachten die ze in hun eigen volgorde mogen
doen: leesboekje, veilig en vlot en werkboekje.
We beginnen op 4 oktober met de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Bibbers in je buik’. Als uw kind thuis iets
heeft wat daar bij past mag het mee naar school: bijv. een spookje, een drakenknuffel enz. Of een ‘eng’ boek. Met
rekenen beginnen we volgende week ook met een nieuw blok met o.a. de getallenlijn tot 20 en het splitsen van
getallen. Nog een paar andere zaken: wilt u het portfolio weer meegeven naar school? Woensdagmiddag om 12
uur heeft de groep van meester Hans pauze op het zijplein. Dat betekent dat zij dan ook de grote schommel
gebruiken.
Groep 4
Dinsdag hebben we onze eerste maandviering gehad om ons te presenteren als groep 4. Wat was het leuk!
Helaas is de zomer alweer voorbij en is de herfst begonnen. Wat natuurlijk ook een heel gezellig en mooi seizoen
is. Dit is te zien bij ons in de klas. Wij hebben met elkaar een herfsttafel gemaakt, waar allemaal spullen op liggen
die de kinderen hebben meegenomen. Ook willen we jullie vragen om met de kinderen naar het bos, naar buiten
te gaan, en mooie bladeren met ze te zoeken. Ze vervolgens thuis in een dik boek te doen, zodat ze kunnen
drogen. Dan kunnen we hier over (ongeveer) twee weken mooi mee gaan knutselen.
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Op school gaan we vaak op maandagmiddag naar de bibliotheek. Hier kunnen de kinderen dan een
leesboek uitzoeken, om vervolgens in de klas in te lezen. Zouden jullie thuis ook af en toe met de
kinderen naar de bibliotheek willen gaan? Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis geregeld lezen
en zo veel mogelijk "leeskilometers" maken.
Helaas hebben wij nog geen aanmeldingen gehad van ouders die bij ons klassenouder willen zijn. Hier is in de
vorige nieuwsbrief aandacht aan besteed. Als het u leuk lijkt, wilt u zich dan bij ons melden? Alvast hartelijk
bedankt.
Groep 5/6
De kop is eraf! De eerste twee weken school zitten er al op. Op school zijn er een aantal dingen veranderd: we
hebben nu een continurooster en we plannen ons schoolwerk zelf (een dagtaak). Dit houdt in dat we zelf moeten
plannen wanneer we welke opdrachten doen op een dag. Voor sommige kinderen is dit moeilijk, voor sommige
kinderen gaat dit al heel goed. Meester loopt rond en helpt de kinderen mee met plannen, indien nodig.
De eerste weken doen we extra spelletjes, om weer aan elkaar te wennen. We hebben het complimentenspel
gespeeld, het kwaliteitenspel en nog veel meer. Op deze manier wordt het extra gezellig in de klas en leren we
elkaar beter kennen.
Groep 5 heeft inmiddels kennis gemaakt met het project ‘kinderen, daar zit muziek in’. Ze hebben opgavebriefjes
mee naar huis gekregen, om een instrument te kunnen huren. We hopen dat veel kinderen er weer voor gaan
kiezen om saxofoon of trompet te gaan spelen! We gaan er een gezellig, leerzaam en vooral TOF jaar van maken!
Groep 6/7
Allereerst moeten wij de ouders iets vertellen. We werken dit jaar met een weektaak. Op deze weektaak maken
we een eigen planning. Een van die taken is bijvoorbeeld; rekensommen maken op de computer. Een leuke manier
om de rekensommen te oefenen. Maar weet u wat groep 6/7 doet op de computer? Dora-spelletjes waarbij ze
getallen moeten opzoeken. Heel fanatiek zelfs. Iedereen op een rij en kijken wie als eerste alle getallen heeft
gevonden. Leerzaam? Volgens de leerlingen wel…
Groep 6 heeft de rekentoets gehad en begint deze week met blok twee. De toets is over het algemeen keurig
gemaakt. We zijn dit blok begonnen met het op volgorde zetten van de getallen tot 10.000. Getalbegrip noemen
we dat ook wel. Waar ligt een getal? Op welke volgende moeten de getallen? Groep 7 gaat daar ook mee aan de
slag. De nadruk ligt voor hen op de getallen tot één miljard. Bijvoorbeeld een getal als 9 256 000 123, wat betekent
de twee in dit getal? In onze taalmethode, Taal op Maat, zijn we eveneens begonnen in thema twee. Groep 6 heeft
het over specerijen en iets opzoeken in een woordenboek. Groep 7 kijkt naar recepten uit allerlei verschillende
landen. Gisteren hebben stonden de woorden ‘subjectief’ en ‘objectief’ centraal. We omschrijven voorwerpen,
mensen of dieren subjectief of objectief.
Groep 8
Groep 7-8 van CBS de Schalmei en ‘t Twaspan zijn naar de voorstelling Chocoholic geweest.
Chocoholic ging over twee meisje die verslaafd waren aan chocolade en een daarvan was
allergisch voor oneerlijke chocola en de ander voor het afkicken van chocolade.
Ze moesten veel verschillende personages spelen. De een 6 en
de ander 4 personagers. Daarna zou de chocolade opraken en
zouden ze er alles aan doen om het te stoppen. Daarom gingen
ze Fair Trade chocolade produceren in hun eigen fabriek.
Ook deden we een leuke quiz en Gerwin en Stef hebben
gewonnen. Als laatste mochten we onze eigen Fair Trade reclame maken . Het was
helemaal top.
Made by Gerwin en Stef.
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We zijn al weer een aantal weken aan het werk in groep 8. De leerlingen geven aan dat ze het fijn
vinden om weer samen in de groep te zitten. De afgelopen weken hebben we een aantal spelletjes
gedaan om weer even aan elkaar te wennen en elkaar beter te leren kennen. Afgelopen dinsdag is
de viering geweest met de hele school. Dit werd gepresenteerd door leerlingen uit groep 8. De opkomst van de
informatieavond was heel hoog. Leuk om te zien dat de leerlingen de ouders precies konden vertellen wat we doen
in de groep en hoe ze dat zoveel mogelijk zelfstandig proberen te doen. Juf Linda en juf Rika hebben echt tijd om
leerlingen die vragen hebben te helpen om bijvoorbeeld een lastige som nog eens een keer uit te leggen. Met
Leskracht is ook een start gemaakt.
Deze week zijn de onderzoeksgroepjes gevormd. Leerlingen in een onderzoeksgroepje gaan aan de slag om een
onderzoeksvraag te beantwoorden. Daar krijgen ze een paar weken de tijd voor en dan worden de resultaten aan
de groep gepresenteerd. Elke groep bestaat uit ongeveer 4 leerlingen. Er is een teamcaptain die de leiding heeft.
Daarnaast is er een materialenman/vrouw in elk groepje en een tijdbewaker. In een planningsformulier worden de
afspraken genoteerd. Zo zijn de leerlingen gestructureerd aan het werk met een onderzoeksvraag. Voor de
herfstvakantie zullen de presentaties plaatsvinden.
De eerste rekentoets zit er al weer op. De leerlingen moeten nu zelf hun werk plannen verdeeld over de dag. De
meeste leerlingen pakken dit goed op en krijgen hun werk af. Sommige leerlingen moeten het plannen nog wat
beter onder de knie krijgen. Dat kost wat meer tijd. We gaan hier zeker mee door om de leerlingen ook voor te
bereiden op het voortgezet onderwijs. Verder zijn we in onze groep ook nog op zoek naar een hulpouder die
beschikbaar is om ons als leerkrachten te ondersteunen met bepaalde activiteiten. Heeft u hier belangstelling voor
dan kunt u dit doorgeven. De komende tijd staan er nog een aantal zaken gepland. Hier komen ze even op een rij:
Op woensdag 27 september na schooltijd start voor groep 8 de Kinderpostzegelactie. De leerlingen hebben
anderhalve week de tijd om kinderpostzegels te verkopen. Daarna wordt het formulier weer ingeleverd op school.
Op 29 september a.s. is er voor groep 8 een tostidag. Tosti ijzers zijn welkom. De leerlingen nemen brood en
beleg mee dat in het tostiapparaat past.
Op 10 oktober brengen de leerlingen uit groep 8 een bezoek aan de Koloniehof in Noordwolde. Deze excursie is
van 9.00 tot 10.30. Als u kunt rijden kan dit worden doorgegeven aan de juffen.
Op 17 oktober is de voorronde van de Voorleeswedstrijd in de groep. De finale staat gepland op donderdag 19
oktober.
Op maandag 25 september krijgen de leerlingen hun eerste topoblad mee naar huis om te oefenen. De topotoets
staat gepland op maandag 2 oktober.
Ondertussen staan er ook al foto's van groep 8 op onze website.
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