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Algemeen nieuws
Algemene informatie van de directie.
Zondag 18 maart was de school kerk en gezinsdienst. We kunnen terugzien op een
mooie viering met veel inbreng van kerk en school.
Vanmorgen hadden we een gezamenlijk Paasviering in de grote zaal. Alle groepen
hadden een rol in deze viering. Er zijn mooie posters gemaakt in de groepen en we
hebben met elkaar gezongen en gedanst op de mooie liedjes.
Ik wens u allen een goed en gezellig Paasfeest.
Hieronder een mooi gedicht uit de paasviering.

Het is voor mij soms moeilijk afwegen wat ik wel en niet met u deel in de nieuwsbrief. De ene helft van de ouders
wil een korte zakelijke nieuwsbrief, de andere helft graag wat meer informatie. Deze week heb ik ervoor gekozen
nog eens terug te komen op de vrije dagen en uren, omdat dit in vragen van ouders aan de orde kwam.
Extra vrij en werkdruk.
Op dit moment krijg ik ook reacties van ouders dat het onrustig is op school, mede omdat de kinderen nog wel eens
extra vrij hebben. Dat extra vrij komt mede door de stakingsdagen. De vrije middagen voor de fusievergaderingen
zijn marge uren. Dit zijn uren die scholen kunnen inzetten voor b.v. vergaderingen en studiedagen. Er was ook een
reactie van een ouder die vond dat de fusie vergaderingen ook wel na schooltijd kunnen plaatsvinden. Hierop wil
ik graag het volgende zeggen. Ieder teamlid zit ook in minimaal één commissie. Iedere maand is ieder teamlid
2
CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

gemiddeld ook nog twee keer na schooltijd aan het vergaderen in een commissie. Daarnaast zijn er
de commissies van de Tjongerwerven CPO en de gewone teamvergaderingen. Dit alles leidt er toe
dat we vaak twee keer in de week een extra activiteit hebben die niet direct te maken heeft met het
onderwijsproces in de groep.
De extra vrije momenten voor met name de onderbouw worden mede veroorzaakt
doordat de invoering van het continurooster. In het oude rooster hadden de
kinderen van groep 1 tot en met 4 extra vrije middagen. Deze kinderen draaien nu
iedere week extra uren, waardoor ze op een ander moment dus extra vrij krijgen.
Die extra vrije momenten worden deels gebruikt om de werkdruk binnen het team
te verlagen en anderzijds gaten in de formatie op te lossen bijvoorbeeld tijdens de
filmdagen en kampdagen van groep 8.
In de planning voor dit schooljaar stond dat de kinderen van de groepen 1 tot en
met 4 vrij zijn tijdens de filmdagen van groep 8.
Omdat ik mij kan voorstellen dat het dit jaar allemaal bij elkaar veel is en we misschien moeten wennen aan de
consequenties van het continurooster (meer vrij voor de onderbouw) heb ik voor de filmdagen vervanging geregeld.
Marjan Wouters komt dan les komt geven in groep 7.

De kinderen van de onderbouw kunnen die twee film dagen van groep 8 in mei dus gewoon naar school.
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

Overige informatie
Ouders gezocht!! Banenmarkt Wetenschap & Techniek Donderdag 19 april 2018
Beste ouders van basisschool CBS De Schalmei. Op donderdag 19 april willen we in de bovenbouw (groep 6,7,8)
ons Tjong®talent (Leskracht) afsluiten met een banenmarkt. Wat is er nu leuker om aan verschillende kleine
groepjes leerlingen uit te leggen wat uw beroep is en wat dat met Techniek
(verbindingen-constructie) heeft te maken?
Wij hopen dat veel ouders (of familieleden, kennissen van de leerlingen) zich opgeven.
Richtlijn qua tijd: van 11.00-11.45 uur en/ of van 12.30-14.00 uur. Dit is ook afhankelijk
van de hoeveelheid aanmeldingen.
Kunt u niet de gehele dag, geen enkel probleem! Dus bent u kapper, bloemist, monteur,
vrachtwagenchauffeur, stratenmaker…… MELDT U AAN! Dit kan door een mailtje te
sturen naar l.boer@tjongerwerven.nl. Opgave graag voor 09 april 2018.
In heel veel beroepen is er een link te leggen naar techniek, wetenschap, verbindingen
etc. Wij hopen op uw steun, want zonder u kunnen we dit niet organiseren. De eerste
twee partijen zijn al vastgelegd, namelijk VIB. Deze zal aanwezig zijn met een lasser en
een ………..
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Monumentoverdracht groep 8 aan groep 7
Doordat Haulerwijk en omgeving op 13 april 1945 is bevrijd, gedenken we dit jaarlijks met de
kinderen van de groepen (6), 7 en 8. We gaan dit doen op vrijdag 13 april en starten om 11:00 uur
bij de begraafplaats aan de Eikensingel. Dit zal gaan onder de leiding van dhr. Oenema. Het
herdenkingsmonument (bestaande uit drie separate zuilen) is geadopteerd door de groepen 8 van de scholen van
Haulerwijk. We geven deze dag de verantwoordelijkheid hiervan over aan de kinderen van groep 7. Door de
combigroep zijn de kinderen van gr.6 dit jaar ook welkom. Ouders zijn uiteraard ook welkom bij deze herdenking.
Tien minuten gesprekken
Op dinsdag 24 april zijn er van 15.30 tot 17.30 uur (vrijwillige) tien minuten gesprekken gepland. Deze gesprekken
zijn bedoeld voor de groepen 1 t/m 7. Indien u een gesprek wilt kunt u een afspraak maken bij de betreffende
leerkracht van uw kind(-eren). De e-mailadressen vindt u verderop in de nieuwsbrief. Voor groep 8 zijn er
gesprekken nadat de uitslag van de eindtoets bekend is.
Namens de MR
Op 20 maart heeft de MR weer vergaderd. De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en komen
binnenkort op de website. Tijdens de MR vergadering hebben we o.a. het volgende besproken:
- ontwikkelingen rondom de voorgenomen fusie
- samensmelting van de onze MR met de MR van It Twaspan indien de fusie doorgaat
- rommel en vandalisme rondom de school
- hoe handelt de school als er één of meerdere leerkrachten ziek zijn? We hebben hierbij ook gesproken over
de dag dat de kinderen van groep 6/7a naar huis waren gestuurd nadat bleek dat er geen vervanging
geregeld kon worden.
De volgende MR vergadering staat gepland op 17 april a.s.
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 tweewekelijks een thermometer bij hoeveel geld er meegenomen wordt. We hebben we een nieuwe
tussenstand: tot nu toe is door de kinderen bijna € 131,85,- gespaard. Geweldig! Bedankt iedereen. Deze week
reist Petra terug naar Nederland. Ze verblijft hier enkele maanden en gaat dan weer terug naar India. Als u meer
informatie zoekt, kunt u googelen op: chances4children India. Elke maandag (of andere dag) mag uw zoon of
dochter een beetje geld meenemen voor dit goede doel. Alvast hartelijk bedankt.
De Doekoe scholenactie van de COOP is weer terug!
Spaar mee voor sport- en spelmaterialen voor onze school.
Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april kan er bij de COOP weer gespaard worden
voor sport- en spelmaterialen voor onze school. Daarnaast maken wij als deelnemende
school kans op een eigen ‘Schoolplein14’; een van de projecten van de Cruyff
Foundation.
U kunt in de winkel DOEKOE-munten doneren aan onze school. Deze munten krijgt u
bij aankoop van diverse producten. Hoe meer DOEKOE wij als school binnenhalen, hoe
hoger het bedrag is. In het verleden hebben wij bruikbare materialen kunnen aanschaffen met behulp van deze
actie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. hockeysticks, basketballen en andere sport- of spelmaterialen. Alvast
bedankt!
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.
4
CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

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

Maart
Datum
30

Tijd

Activiteit
Goede vrijdag – leerlingen vrij

Aanvullende informatie

Tijd

Activiteit
2e paasdag – leerlingen vrij
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Viering groep Marijke
Schoolvoetbaltornooi te Oosterwolde
Studiedag directeuren – Juf Marga afwezig
Eindtoets groep 8
19.30 MR vergadering
Eindtoets groep 8
Juf Marga OMT
AC vergadering
Koningsontbijt
leerlingenraad
10 minutengesprekken facultatief (vrijwillig)

Aanvullende informatie

April
Datum
2
5
10
11
17

18
19
20
23
24

24

Ouderavond met o.a. informatie over de
fusieschool

26
27

Koningsspelen
t/m 11 mei meivakantie
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – April
Kinderjury 2018
Vanaf 7 maart tot 16 mei 2018 kunnen de kinderen tussen 6 en 12 jaar stemmen op hun favoriete boek van het
afgelopen jaar is! Dit kan op www.kinderjury.nl Het boek dat de meeste stemmen krijgt wint de Prijs van de
Nederlandse Kinderjury.
GEEF EEN PRENTENBOEK CADEAU!
REN OP 6 APRIL NAAR DE BOEKHANDEL VOOR RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE
HOU!
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan
ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen
en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in
een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een
voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. Om die missie te
laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek, en in april een
prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Speel-o-theek de Flierefluit
Speel-o-theek de Flierefluit in Haulerwijk organiseert weer een kinderkleding en speelgoedbeurs op zaterdag 7
april van 10.00 tot 12.00 in Dorpshuis de Enter in Haulerwijk
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!
Voor de kinderen tot 12 jaar is er gratis 1x grabbelen.
Er is veel aanbod van kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyartikelen. Leuk voor (aanstaande) ouders,
grootouders, gastouders, oppas of andere nieuwsgierigen. De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven
speelgoed!!! Tevens vindt u in de bijlage een leuke AANBIEDING om nu lid te worden.
Wil je zelf met spullen komen staan, er is nog plaats. Mail dan voor meer info/opgave met flierefluit@scalawelzijn.nl of bel 0516 421261

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
Vorige week hebben we met groep 2 les gehad van meester Edwin in het E-lab (het technieklokaal boven in onze
school). We leerden hoe we Bee-bots (rijdende lieveheersbeestje robots) moesten programmeren. Ook mochten
we op de foto bij het groene scherm. Zo leek het net of we bij de koeien in de wei stonden.
Het boerderijbezoek vorige week woensdag was ook een groot succes (naar Drentheland in Een). We hebben
verschillende dieren gezien en geaaid. De foto’s staan op de website.
Volgende week beginnen we met het thema de Post en daar hoort de letter E van envelop bij. Wil iedereen dan
een kaart of envelop meenemen met een postzegel erbij? We willen hem graag versturen. Ook zijn lege
enveloppen of oude enveloppen om mee te spelen nog welkom.
We hebben voor Pasen verschillende liedjes geoefend. U kunt ze op Youtube terugvinden: Weet je dat de lente
komt, Hij leeft, wij vieren feest, Hosanna hosanna hoera hoera en de steen is weg.
7
CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

Groep 1/2 de kikkers
We hebben deze week het thema ‘Op de boerderij’ afgesloten. We brachten een bezoek aan de
zorgboerderij in Eén. Het was erg leuk. Er waren ook veel verschillende dieren. U kunt de foto’s bekijken op het
fotoboek van de website van de Schalmei. In week 13 beginnen we met een nieuwe thema. Juf Baukje doet de
volgende oproep: Wilt u in de week van 9 april een kaart/envelop en postzegel aan uw kind meegeven? We gaan
namelijk in de derde week van het thema elkaar een kaart sturen en echt in de brievenbus stoppen. Verder
mogen de kinderen ook verschillende soorten (reeds verstuurde) kaarten/enveloppen/ (gebruikte) postzegels van
thuis meenemen. Of misschien hebt u thuis nog wel ander leuk speelgoed wat past bij dit thema, alles is welkom!
Het thema wordt dinsdag geopend met een speciale bezoeker die bij de kleuters komt, maar wie is nog een
verrassing. De nieuwe letter na Pasen is de e, dus alle voorwerpen met deze letter zijn welkom voor de lettertafel.
Oproepje: wie weet waar het schoentje van Flip de beer is? Het ligt nog bij iemand thuis, maar waar? Het is een
klein rood-wit-blauw schoentje met een klittenbandje.
Groep 3/4a
De afgelopen twee weken zijn we bezig geweest om de kinderen te leren omgaan met geld. De kinderen hadden
allemaal € 2,70 in hun portemonnee. Als ze klaar waren met hun werk, konden ze iets extra's kopen (kleurplaat,
gynzykids, samenwerken, bingo etc.). Dit was een groot succes. Afgelopen maandag hebben we gekeken hoeveel
geld iedereen nog over had. Als afsluiting hebben wij een bingo gedaan.
We zijn op dit moment met leskracht bezig om constructies te bouwen met lego, kapla, K’nex, rietjes en duplo. De
kinderen hebben al mooie constructies gebouwd. De foto's van de constructies zijn binnenkort te zien op de
website.
Groep 4 leert op dit moment de tafel van 9. We oefenen vaak de eerste 5 minuten van de rekenles de tafels 1 t/m
5, 8 en 10.
Wij willen graag dat de kinderen de schoenen uit doen als ze binnenkomen. Door het buitenspelen nemen de
kinderen veel zand mee naar binnen. Wij willen graag dat het schoon blijft in de klas. Wilt u liever niet dat uw kind
op sokken loopt, dan kunt u pantoffels meegeven.
Mocht u het portfolio nog niet ingeleverd hebben op school, zou u dit dan binnenkort willen doen.
Groep 4b/5
Voor Pasen aan hebben we het gehad over ‘de Paasgedachte’. Wat betekent Pasen voor de kinderen? Het
gesprek hierover was erg interessant. Sommige kinderen dachten vooral aan paaseitjes, eieren zoeken en
brunchen. Hierna werd vrij snel genoemd dat we met Pasen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. We
hebben ook gesproken over de Goede Vrijdag. Hoe kunnen we de dag dat Jezus gestorven nu goed noemen?
In de klas hebben we deze week het thema ‘wat kan ik er zelf aan doen?’ behandeld. Bij een meningsverschil of
woordenwisseling is het soms gemakkelijk om naar de ander te wijzen, zonder over je eigen acties na te denken.
Ik wil u via deze weg alvast een heel fijn Paasweekend wensen.
Groep 6/7a
Werkhouding. Een veel besproken woord in groep 6/7a. Wat betekent dat? Of wat bedoelt meester daar nu mee?
Het gaat om het gedrag dat je laat zien tijdens het (school)werken. Wanneer heb je een goede werkhouding? Als
je goed oplet bij de uitleg, je controle hebt over alle materialen, je niet laat afleiden, je hulp vraagt als het nodig is
en als je controle hebt over jezelf. Wanneer is je werkhouding niet zo goed? Eigenlijk het tegenovergestelde van
de goede werkhouding. Niet opletten, laten afleiden en ga zo maar door. De kinderen zijn zich goed bewust van
zijn of haar werkhouding. Een enkeling beoordeelt zijn werkhouding te goed en een ander juist te negatief. De
komende weken gaan we (weer) met onze werkhouding aan de slag.
In blok 8 van rekenen werken we in groep 6 aan de volgende Snappet doelen; 296, 314, 315, 319 en 340. Deze
week stond vooral doel 315 centraal. Het cijferend aftrekken met een 0 in de som. Je wilt dan gaan lenen maar
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hoe doe je dat? Doel 95 staat bij spelling centraal. We hebben kennisgemaakt met alle vormen van
werkwoordspelling met de nadruk op de verledentijdsvormen (stam +te(n) of +de(n).
Groep 7 werkt in blok 8 van rekenen aan deze Snappet doelen; 295, 354, 371, 374, 410, 445, 479, 495, 537 en
541. Veel doelen met verschillende raakvlakken. Deze week stond doel 295 op het bord. Moeilijkere percentages
van een geheel berekenen met behulp van de 1% regel. Een hele belangrijke! Doel 80, woorden met ‘zj’ als g
(garage), kwam bij spelling aan de orde. Met een scheef oog keken we bovendien naar de spellingsregel van
groep 6. Werkwoordspelling (doel 95), een lastig fenomeen.
Groep 7b-8
Vandaag hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. Vanmiddag gaan de leerlingen van beide scholen samen
paaseieren zoeken. Met Leskracht zijn we bezig met Wetenschap en Techniek. We gebruiken allerlei materialen in
circuitvorm. Dit houdt in dat de leerlingen met alle techniekmaterialen die we hebben aangeschaft kunnen
kennismaken. Daar zijn ze enthousiast mee bezig.
Ondertussen vliegen de weken snel voorbij. In de groep hebben de leerlingen weer een andere plek gekregen. Zo
leren ze ook met andere leerlingen samenwerken. Soms kom je naast iemand te zitten waarvoor je misschien zelf
niet gekozen zou hebben. Tijdens de instructie les moeten de leerlingen vaak opdrachten samen maken. Dan
ontdek je dat sommige leerlingen elkaar ook heel goed uitleg kunnen geven met rekenen bijvoorbeeld. De
spellingwoorden worden met elkaar vergeleken. Ook daar leren de leerlingen van elkaar. Dit bevordert ook het
leren van elkaar en het ontdekken van elkaars talenten. Ook stimuleren we de leerlingen om elkaar aan te
spreken op het gedrag. Zo proberen we een fijne sfeer in de groep te houden en tot nu toe gaat dat heel goed.
Voor groep 8 breekt nu toch echt de laatste periode aan op de basisschool. Op donderdag 5 april maken de
leerlingen uit groep 8 het theorie-examen voor verkeer. De week erna op woensdag 11 april staat het
schoolvoetbaltoernooi gepland voor groep 8. We zijn nog op zoek naar chauffeurs. Er hebben zich al wel een paar
gemeld maar nog niet genoeg om alle leerlingen te kunnen vervoeren. U kunt zich via uw kind opgeven bij de
leerkracht. We spelen met een jongenselftal en een meisjes zevental. Zodra het speelschema op school is, wordt
dit uitgedeeld aan de leerlingen. De Iep eindtoets voor groep 8 staat gepland op dinsdag 17 en woensdag 18 april.
Elke vrijdag oefenen de leerlingen de vraagstelling zodat ze goed zijn voorbereid op het maken van de toets.
Tenslotte willen we de leerlingen nog wijzen op de datum 13 april. Het is de bedoeling dat de werkstukken dan op
school worden ingeleverd.
We wensen u allemaal Fijne Paasdagen toe!
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