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Algemeen nieuws
Algemene informatie van de directie.
Dinsdag 5 december heeft Sinterklaas de Samensprong bezocht. Hij was in gezelschap van twee Zwarte Pieten
Het binnenhalen van de Sint was een grote gebeurtenis. Sint was op zijn paard
gekomen, maar deze was er snel vandoor gegaan toen ze op het dak van ons mooie
gebouw waren aan gekomen. Sint en Pieten konden toen niet meer van het dak
komen, want daar hebben ze de Schimmel voor nodig.
Gelukkig was de brandweer bereid hen van het dak te halen.
Daarna konden Sint en Pieten aan hun bezoekjes in de klassen beginnen.
We kunnen weer terugkijken op een mooi en geslaagd feest.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik een stukje over het traject voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ik schreef dat we mooie materialen hadden gekocht. Ik ben
vergeten erbij te zetten dat veel van deze materialen goed te gebruiken zijn voor alle
leerlingen. Dit hebben we met opzet gedaan. We vinden het voor alle leerlingen
belangrijk dat zij kunnen werken aan talentonderwijs. Het zijn mooie veelal techniek
materialen, waarmee goed gewerkt kan worden op alle niveaus, van groep 1-2 tot en met groep 8. De opdracht die
de kinderen erbij krijgen wordt aangepast aan het niveau van het kind of de groep. Een voorbeeld is b.v. een
knikkerbaan maken van vierkante blokken met gaten. Hierbij zitten veel verschillende blokken en het vergt dan ook
veel denkwerk en samenwerken om hiervan een goed lopende baan te maken. Bij kleuters geef je dan een opdracht
met minder gevarieerde blokken.
Staken vervolg.
We hebben het al een aantal weken aangekondigd, het gaat nu echt gebeuren. We gaan staken!!

Dus dinsdag 12 december zijn de kinderen vrij van school.
Elektronische bel.
We hebben een elektronische bel laten installeren die in en om het gebouw te horen is. Dus ook op alle buiten
speelplekken. Deze bel heeft een klokinstelling. De beltijden bij aanvang van de lesdag zijn als volgt:
 8.25 uur: 1e bel, de kinderen gaan naar binnen en de ouders van kleuters nemen afscheid.
 8.30 uur: 2e bel de lessen gaan beginnen.
Ook aan het eind van iedere pauze gaat de bel.
Doel van de installatie van deze bel is vooral ervoor zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Groepsvorming vanaf januari.
Zoals u weet gaan we vanaf januari met een andere groepsindeling werken. De reden
hiervoor is dat de kleutergroep dan al meer dan 30 leerlingen heeft. We willen dan
deze groep weer in tweeën splitsen. We hebben in juni met elkaar voor deze
constructie gekozen, omdat we hierdoor een periode extra aandacht konden geven
aan de leerlingen in andere groepen. Als we met 2 kleutergroepen waren gestart, was
het verschil tussen groepen van 12 bij de kleuters en 30 in de bovenbouw wel erg groot
geweest. We beseffen dat het voor een aantal kinderen minder leuk is om nu over te
gaan naar een andere groepsindeling. Maar het kan helaas niet anders.
De meesters en juffen hebben de kinderen verdeeld over de nieuwe groepen, u krijgt
van hen een bericht over de nieuwe groepsindeling.
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Hieronder nog even voor de volledigheid de groepsindeling vanaf januari 2017.
Groep
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3-4a

Maandag
Juf Marijke
Juf Carina
Juf Elise

Dinsdag
Juf Marijke
Juf Carina
Juf Elise

Groep 4b-5
Groep 6 – 7a
Groep 7b-8

Meester Edwin
Meester Alex
Juf Rika

Meester Edwin
Meester Alex
Juf Linda

Woensdag
Juf Marijke
Juf Carina
Juf Kitty en/of
juf Joke
Meester Edwin
Meester Alex
Juf Rika

Donderdag
Juf Baukje
Juf Carina
Juf Kitty en/of
juf Joke
Meester Edwin
Meester Alex
Juf Linda

Vrijdag.
Juf Baukje
Juf Carina
Juf Kitty en/of
juf joke
Meester Edwin
Meester Alex
Juf Linda

Juf joke is aan het re-integreren en zal geleidelijk aan de lestaken van juf Kitty overnemen.
Zolang juf Joke op therapeutische basis op school is. Kan juf Kitty dan andere groepstaken op zich nemen.
U kunt hierbij denken aan extra instructielessen in een andere groep, of toezicht houden op zelfstandig werken,
waardoor een groepsleerkracht ruimte heeft voor extra instructie aan een ander deel van de klas.
Zieke leerkrachten
Het komt gelukkig niet vaak voor dat een van ons ziek is. We willen u er nu al op attenderen, dat het steeds
moeilijker wordt om bij ziekte een vervanger te vinden. We hebben voor dit geval 4 invalkrachten bij Tjongerwerven
CPO vast in dienst. Deze worden ingezet voor korte ziektes en als vervanger voor mensen die een cursus volgen.
Deze 4 vaste invallers worden eerst ingezet, maar het komt steeds vaker voor dat er meer mensen nodig zijn en
collega directeuren kinderen naar huis moeten sturen.
Dus het kan voorkomen dat u van ons het verzoek krijgt uw kind thuis te houden als er een groepsleerkracht ziek
is. Kinderen die dan wel op school komen, sturen we in principe de eerste dag niet terug. Zij krijgen een plekje in
een andere groep en moeten daar zelfstandig aan het werk.
De Bibliotheek op school
Dit is een project van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken
om kinderen en ouders te motiveren meer te (voor-) lezen. Binnen
de Samensprong is leesbevordering een blijvend actueel thema
tijdens onze gezamenlijke vergaderingen. Iedere keer iets nieuws
bedenken is niet gemakkelijk. Dit project dat in heel Nederland
wordt aangeboden aan basisscholen heeft het allemaal in zich. Uit
onderzoek is gebleken dat dit project goede resultaten heeft
opgeleverd. Omdat hieraan extra kosten zijn verbonden deden de scholen in Haulerwijk nog niet mee. De
Gemeente Ooststellingwerf heeft nu toegezegd de kosten voor alle scholen te gaan betalen uit de pot van de
Gemeentelijke onderwijsgelden.
We starten in januari met een nulmeting. Dit wil zeggen dat alle kinderen van de
groepen 5 tot en 8 een vragenlijst moeten invullen op de computer. Als de gegevens
van beide scholen zijn verwerkt, maken we samen met de bibliotheekmedewerkers
een gezamenlijk programma op maat. Dit programma gaan we met ingang van het
volgend schooljaar 2018 – 2019 uitvoeren.
Privacy
Deelname aan deze enquête is vanzelfsprekend niet verplicht. De antwoorden
worden alleen voor het onderzoek gebruikt. De resultaten worden uitsluitend op
geaggregeerd niveau gerapporteerd en kunnen niet worden herleid naar individuele
leerlingen.
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Kerstcrea
Woensdag 21 september organiseren we een kerstcrea dag. De kinderen worden dan verdeeld over
9 workshops. Iedereen volgt deze ochtend 2 workshops. Met een deel van de werkstukken gaan we
de kerk voor de kerstviering versieren.
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.
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.
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
Rectificatie Kamp en vrij voor de onderbouw.
In de vorige nieuwsbrief zijn de data van het schoolkamp niet goed vermeld. De juiste data van groep 8 op kamp is
op 20, 21 en 22 juni. De kinderen van de onderbouw (groep 1 tot en met 4 ) zijn die dagen vrij.
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Gezonde traktaties maken
Vorige week vrijdag hebben de kinderen uit groep 3 tot en met 8 gezonde hapjes gemaakt met
mama Mascha. Zij heeft ons wegwijs gemaakt in gezond en ongezond. In groepen van 6-8
leerlingen mochten de leerlingen een eigen creatie maken. Op de tafel stonden allerlei gezonde hapjes, zoals:
komkommer, kaas, druiven, mascarpone, radijsjes, maar voor ieder kind ook een plakje ontbijtkoek en een paar
mini knakworstjes. Door met elkaar aan de slag te gaan werden de mooiste creaties bedacht en wat is nu leuker
om je eigen creatie aan het einde van de les te mogen opeten. Dat was smullen! Op de website staan foto’s, deze
activiteit past goed in ons Leskracht programma waar wij het o.a. over de schijf van vijf hebben.
Namens de mr
Op 28 november heeft de mr weer vergaderd. De notulen van de vorige vergadering komen binnenkort op de
website.
Tijdens de vergadering hebben we onder andere gesproken over:
de ontwikkelingen rondom de voorgenomen fusie;
de risico inventarisatie en evaluatie
passend onderwijs.
De volgende mr-vergadering is 9 januari 2018 om 19.30 uur.
Goede doelen geld:
De komende tijd gaan we op school sparen 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 en een
voedzame maaltijd te verstrekken aan kinderen die thuis
weinig tot geen eten krijgen . Ook steunen zij een
gehandicapten project. Een oud-inwoner van Haulerwijk,
Petra van der Wal, zet zich hier enorm voor in. Heel wat
maanden per jaar is zij in India om te zorgen dat projecten
daar goed verlopen en om daar geld te investeren. Ze is deze
week weer teruggekomen en zal in de kerstviering van De
Schalmei op donderdagavond 21 december over het project vertellen. Het is de bedoeling dat er ook contacten
worden gelegd met een school aldaar: de kinderen van groep 7/8 gaan o.a. skypen met hen. We gaan tweewekelijks een thermometer bijhouden hoeveel geld er meegenomen wordt. Als u meer informatie kunt u eens
googlen op: chances4childrenindia. Petra komt in januari ook op school bij de maandviering van de groep van juf
Rika en juf Linda. Dan gaat ze nog een keer aan de kinderen uitleggen waar haar project over gaat. Elke maandag
(of andere dag) mag uw zoon of dochter een beetje geld meenemen voor dit goede doel.
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Agenda

Agenda voor de komende periode

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

Tijd

19.30

19.00
7-1

Activiteit
Activiteitencommissie vergadering
Schoolarts groep 2
Stakingsdag, geen school.
Projectgroep vergadering fusie
Enquête van de Bibliotheek voor groepen 5 t.e.m. 8
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

Alle kinderen vrij!!!!!!

Groepen 1 tot en met 8

Alle kinderen vrij

Januari 2018
Datum
8
9
10
10

Tijd
Activiteit
Januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar.
Luizencontrole
MR vergadering
20.00
OR vergadering

Aanvullende informatie
a.u.b. haardracht aanpassen.
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Januari Alle kinderen ’s middags vrij vanaf 12.00 uur
Alle kinderen vrij vanaf 12.00
In verband met gezamenlijke teamvergadering
uur!!!!!!
22
19.30
Projectgroep vergadering fusie
25
OMT juf Marga afwezig
deze maand worden de CITO toetsen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem van 22 januari tot 2 februari
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.

Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Welkom nieuwe leerlingen:
Deze maand zijn er geen nieuwe leerlingen.
Groep 1 en 2
Vorige week is Esmee 4 jaar geworden en mag nu ook elke dag naar school. We
hebben nu 28 kleuters. Als we de kring maken is het altijd wel even passen en meten maar met zoveel kinderen
let iedereen ook weer erg goed op elkaar. De oudsten zorgen voor de jongsten maar ook andersom, iedereen let
goed op de regels en zo hebben we veel aan elkaar.
Na de Kerst gaan we onze groep splitsen en dat is een hele puzzel. We hebben aan de kinderen gevraagd met wie
ze het liefste spelen maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de verhouding jongens/meisjes en of het
misschien tijd wordt voor een nieuwe juf. Zodra we de indeling klaar hebben, mailen we deze.
Volgende week werken we over de Kerst en oefenen we voor het Kerstfeest van donderdagavond 21 december.
De letter die actueel staat is de letter w van winter. Wie neemt er iets mee voor de lettertafel (max. 3 dingen per
kind)? Met rekenen leerden we de vormen (kubus, cilinder, balk en bol). Met groep 1 herhaalden we de vormen
driehoek, rechthoek en cirkel. Dit deden we aan de hand van 3 stoomboten van 3 verschillende kleuren waar we
de juiste patrijspoorten in moesten leggen. Met groep 2 gingen we aan het werk met echte pepernoten en het
wegen aan een kapstok om het begrip evenveel te leren en toe te passen. Met de gymlessen hebben we een
echte Pietendiploma verdiend. We zijn nog op zoek naar lege chocoladeletterdozen en dan het liefste klinkers.
Groep 3
Vrijdag 1 december hebben we ons pietendiploma gehaald. In de speelzaal stond een heel parcours opgesteld
waar de kinderen bij langs gingen. Zo had de Sint er aan het eind van de les weer een hele groep pietjes bij.
Ook op 1 december kwam de Foodtruck van 'Mamma Mascha' op school. Bij groep 3 ging het om gezonde
traktaties. De kinderen werkten voor zichzelf en maakten gezonde traktaties. Aan het einde van de les aten de
kinderen de traktatie meteen op of namen deze mee naar huis. U kunt de foto's opzoeken op de website: (www:
Meester80). Juf Joke is bij ons in de groep aan het re-integreren. Wat fijn om extra handen in de klas te hebben.
Zo kan ik bijv. kinderen toetsen of extra helpen als dat nodig is.
Volgende week beginnen we met kern 5: Daarin wordt aangeboden:
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Meer informatie vindt u op de volgende website: https://www.zwijsen.nl/inspiratie.
We sluiten deze week blok 4 af voor rekenen. Daarna gaan aan de slag met blok 5, waarin het volgende aan de
orde komt: de telrij wordt uitgebreid naar 100, aanvullen t/m 10 en 20, pijlentaalsommen worden uitgebreid met
plus (instappen) of min (uitstappen), de zg. bussommen. Het klokkijken wordt uitgebreid met kwartieren. De
kinderen doen allemaal supergoed hun best dus we gaan met elkaar nog even een paar weken lekker aan het
werk tot de Kerst. En natuurlijk oefenen we ook allerlei liedjes voor de kerstviering van donderdag 21 december.
Groep 4
Het is een drukke en gezellige tijd. Leskracht hebben we de laatste periode samen met groep 3 gedaan. Er is
iemand langs geweest (van de groentewinkel) die ons van alles verteld heeft over groente en fruit en ons ook
heeft laten proeven! Daarnaast is er een foodtruck op school geweest en hebben we verschillende gezonde
traktaties gemaakt. Dit was erg leuk en lekker!
Naast leskracht was Sinterklaas natuurlijk ook nog in het land en zijn de Rommelpieten bij ons in de klas geweest.
O, o, o, wat een rommel hadden ze gemaakt! Gelukkig hielp iedereen goed mee en was alles snel weer netjes. De
Pieten hadden wel wat lekkers voor ons achtergelaten! Dat was smullen en 5 december was natuurlijk ook één
groot feest op school. Nu is Sinterklaas helaas weer terug naar Spanje, maar komt de gezelligheid van kerst weer
in de klas.
Naast al deze activiteiten willen we graag jullie aandacht voor het volgende:
In groep 3 hebben de kinderen leren lezen. Ook in groep 4 is technisch lezen nog heel erg belangrijk. Daarom
lezen wij ook elke dag met alle kinderen in de klas. Daarnaast is het heel belangrijk dat de kinderen ook thuis
geregeld lezen, zodat ze steeds beter gaan lezen. Dit is ook erg belangrijk voor de reken- en taalopdrachten. Ook
daar wordt het leesniveau namelijk steeds moeilijker.
Naast het lezen zijn we in groep 4 druk bezig met het oefenen van de tafels. Oefenen jullie thuis ook?
Groep 5/6
Sinterklaas is inmiddels achter de rug, het was zeer geslaagd. Er zijn hele mooie surprises en gedichten gemaakt
en de cadeautjes vielen in de smaak. De foto’s van de Sinterklaasochtend zijn
inmiddels in het fotoboek gezet op onze website.
Vorige week (01-12-17) heeft groep 5/6a een workshop gevolgd over het maken van
gezonde traktaties en hapjes, verzorgd door ‘Mama Mascha’. Het was leerzaam,
gezellig én lekker. Naast groep 5/6a hebben alle andere klassen dezelfde workshop
gevolgd. De foto’s van deze activiteit staan ook op de website.
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Het Sinterklaasfeest is nog maar net voorbij en we werken alweer toe naar het kerstfeest. We
hebben de mooie verhalen van Jozef en Maria al gehoord, hiernaast oefenen we al hard voor de
kerstviering. Voor een schoolgroep is dit een drukke en chaotische periode, maar tussen alle
bedrijven door genieten we ook optimaal van de gezelligheid om ons heen.
Ik heb van veel leerlingen al vernomen dat thuis de tafels weer worden geoefend, bij deze nog een oproep om dit
op te pakken. Zonder een adequate kennis van de tafels (lees; de tafels moeten ‘opgezegd’ kunnen worden) is het
zeer lastig om het rekenwerk bij te benen vanaf groep 5.
Groep 6/7
Heerlijk avondje is gekomen… Of beter gezegd, heerlijk maandje. Een maand vol gezelligheid. Een maand die in
een stroomversnelling voorbij zal gaan.
Afgelopen dinsdag hebben we het Sinterklaasfeest in de klas gevierd. Eerst hebben we vol spanning afgewacht.
Zou de goede Sint wel komen? En ja hoor, daar was ie weer. Verdwaald op het dak. In de klas ging voor ons het
feest verder. Alle kinderen hadden prachtige surprises gemaakt. Van slakken tot Pieten en van een jaguar-kooi tot
aan een WC. Iedereen had goed zijn best gedaan. In die surprises zaten originele cadeaus. Iedereen ging voldaan
naar huis.
Vandaag zullen we de kerstboom gaan optuigen. We maken ons op voor het volgende feest van deze maand. Het
kerstfeest. Kerst-knutselen, kerstvieringen en kerstliederen. We zullen weer stilstaan bij de geboorte van Jezus.
Langzamerhand werken we ook toe naar de laatste schooldagen van 2017. De meeste blokken zijn we aan het
afsluiten. Deze week hebben we toetsen gehad van rekenen en spelling. Doelgericht werken aan onze taken. Van
het metrieke stelsel voor groep 6 tot breuken in groep 7. Van de spellingsregel ‘papagaai’ in groep 6 tot de
spellingsregel van ‘thermometer’ in groep 7.
Groep 8
Vorige week vrijdag hebben we meegedaan met het maken van gezonde traktaties. Dit was een zeer geslaagde
activiteit en past goed bij Leskracht. Foto’s kunt u vinden op de website.
De laatste paar weken zijn er meerdere kinderen geweest die huiswerk mee naar huis kregen. We merken dat
niet alle kinderen dit thuis maken en/ of weer mee naar school nemen. Dit werkt niet prettig en we zouden het
fijn vinden als u hier thuis ook op zou willen letten of er eens naar vraagt. Misschien is het een idee om een
agenda voor uw kind te kopen. Hierin kan hij/ zij alles noteren. Dit hoeft geen grote uitgave te zijn, we laten de
keus bij u als ouders. Wel hebben de leerkrachten van groep 8 afgesproken dat we de kinderen niet elke dag gaan
herinneren aan het huiswerk wat ze nog niet mee hebben genomen. We willen graag de zelfredzaamheid en de
betrokkenheid van de leerling vergroten. In de klas krijgen de kinderen de gelegenheid om het huiswerk op de
nieuwe weektaak te noteren. De leerlingen mogen het huiswerk uiteraard altijd eerder inleveren.
Met rekenen zijn we in blok 5 bezig met de deelbaarheid van getallen en ook met priemgetallen. Zo hebben de
leerlingen van groep 8 al heel wat doelen behaald de afgelopen maanden. Na de kerstvakantie zal het rekenwerk
in de groep dan ook steeds meer worden losgelaten omdat alle doelen al eens aan bod zijn gekomen. Het is dan
gewoon een kwestie van alles nog een keer herhalen. We merken dat de leerlingen het fijn vinden om per dag
aan 1 doel te werken. Met Leskracht zijn we nog druk aan de slag met de voorbereidingen van de presentaties.
Deze staan op 14 en 19 december gepland. Sommige groepjes zijn al behoorlijk ver. Andere groepjes moeten nog
heel wat werk verzetten voor de presentaties klaar zijn. Al met al is er dus nog werk aan de winkel voor iedereen.
Afgelopen woensdag is juf Jolanda uit Oosterwolde bij ons in de groep komen kijken. Zij was nieuwsgierig naar het
circuitmodel wat wij gebruiken op school sinds dit schooljaar. Ze vond het leuk om te zien hoe we werken in
groep 8. Ze wil dat ook zeker gaan gebruiken op haar eigen school. Het viel haar op dat de leerlingen zo
gemotiveerd aan het werk waren en dat vonden we toch een mooi compliment voor groep 8. We gaan hier dan
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ook mooi mee verder. Volgende week staat er een toets van Engels gepland op woensdag 13
december. Alle leerlingen hebben een blad meegekregen om te oefenen.
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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CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

