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Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Tel: 0516-438150
e-mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
website www.deschalmei.nl

Algemeen nieuws
Wel gemeend excuus.
Graag wil ik, Marijke van Delft, mijn excuus aanbieden voor de comminicatie over de vrije dagen van de onderbouw
als groep 8 op kamp is. Het spijt me dat we hierover onduidelijk hebben gecommuniceerd.

Namens de school melden wij als volgt: Mocht u nu in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat het lastig is op de
woensdag alsnog oppas te regelen dan horen we het graag. In dat geval zoeken wij naar een oplossing, we willen
niet dat u de dupe wordt van onze communicatie.
Nogmaals excuus, voor de wijze waarop dit allemaal is gecommuniceerd.
Algemene informatie van de directie.
Schoolzwemmen groep 3-4-5
De eerste keer schoolzwemmen was gepland op 22 juni. Omdat we alle kinderen de gelegenheid willen bieden om
alle drie de keren mee te gaan naar het schoolzwemmen, hebben we deze les schoolzwemmen in overleg met het
zwembad verplaatst naar donderdag 28 juni.
Schoolzwemmen kan alleen doorgaan als er voldoende vervoer is. Tot op heden is dat voor de beide groepen nog
niet geregeld. Ook niet voor de data die al bij u bekend waren.
De kinderen waarvan geen bewijs is dat ze een diploma hebben mogen volgens de nieuwe regelgeving niet in het
diepe!!!!
Vertrek juf Linda
Vorige week heeft u ook de mail gekregen dat juf Linda directeur wordt op basisschool CBS de Reinbôge in
Tjerkwerd. In augustus 2017 is zij gestart met de schoolleiderscursus. Helaas voor ons kan zij in het nieuwe
schooljaar starten met een nieuwe baan, een leuke nieuwe uitdaging. We gunnen haar dit van harte en feliciteren
haar met deze unieke kans.
Formatie
Het vertrek van juf Linda betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe leerkracht voor de bovenbouw. De
medewerkers van het stafbureau van Tjongerwerven CPO zijn al druk bezig met het zoeken van een geschikte
kandidaat.
Volleybaltoernooi
Woensdag hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan een groot volleybaltoernooi. De kinderen
speelden in gemengde teams samen met groep 5 en 6 van it Twaspan. Een geweldig leuke dag met na afloop voor
alle kinderen een medaille. We bedanken de volleybalvereniging voor de geweldige organisatie.
Fusiebulletin
In de bijlage een nieuw fusiebulletin.
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
Schoolzwemmen groep 3 t/m 8
Dit jaar gaan wij met de groepen 3 tot en met 8 schoolzwemmen. Alle groepen maken hier drie keer gebruik van.
Groep 3,4 en 5 gaat met auto’s naar het zwembad en de groep 6,7 en 8 op de fiets.
Groep 6, 7 en 8:
Gaan dinsdagmiddag 19 juni, 03 juli en 10 juli zwemmen.
Groep 6-7A: 13.00-13.30 uur en groep 7b-8 van 13.30-14.00 uur. We
zoeken per groep, per keer twee ouders, die ons willen begeleiden op
de fiets. Graag opgeven bij de eigen leerkracht (juf Rika, meester Alex
of bij juf Linda).
Groep 3, 4 en 5:
Gaan donderdag 28 juni, 06 juli en 13 juli zwemmen.
Groep 3-4A: 13.00-13.30 uur en groep 4b-5 van 13.30-14.00 uur. Voor
deze groepen zoeken we chauffeurs die willen rijden, je brengt en
haalt meerdere groepen. Opgeven bij de eigen leerkracht (juf Joke, juf
Elise of bij meester Edwin).
Willen alle ouders van groep 3 t/m 5 doorgeven aan de eigen leerkracht of uw zoon/ dochter een zwemdiploma
heeft en zo, ja welke. De eisen zijn dit jaar aangescherpt. Mochten er leerlingen in de hogere groepen zitten en
geen diploma hebben dan dit ook graag bij de eigen leerkracht melden.
Leskracht
Na de meivakantie zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met het laatste blok. Een blok over landschappen,
water en natuur. Wat betekent dat voor onze omgeving, de provincie, Nederland, Europa en de wereld? Op deze
vragen hopen wij antwoorden te krijgen. We hebben voor deze periode twee uitjes gepland en zijn op zoek naar
chauffeurs.
Voor groep 3, 4 en 5 staat een uitje gepland naar het blote voetenpad in
Opende op vrijdag 15 juni as. Vertrek om 10.45 uur van school, bij
aankomst gezamenlijk de eigen lunch op eten en daarna genieten van het
blote voetenpad.
Wie wil er met ons mee? Graag opgeven bij juf Joke of meester Edwin.
Verdere informatie volgt via het groepsnieuws van de eigen leerkracht.

Voor groep 6, 7 en 8 staat een bezoek aan het Woudagemaal (in
Lemmer) op vrijdag 06 juli gepland. We vertrekken om 08.45 uur vanaf
school.
Wie wil er met ons mee en kan rijden?
Ons bezoek duurt tot ongeveer 13.00 uur en zullen om 14.15 uur weer
op school zijn. Graag opgeven bij juf Rika, meester Alex of juf Linda.
Verdere informatie volgt via het groepsnieuws.
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Avond4daagse
Wij hebben nog niet alle veiligheidshesjes, die door ouders zijn gebruikt tijdens de
Avondvierdaagse, teruggekregen. Wilt u deze z.s.m. in willen leveren bij een van de leerkrachten.
Alvast bedankt.
Nieuws uit de leerlingenraad
Onderstaand stukje hebben de leerlingen zelf geschreven voor de nieuwsbrief:
De leerlingenraad bestaat uit 5 leerlingen; Jochem, Isa, Ariënne, Rosanne en Evan.
Wat is de leerlingenraad? Bij de leerlingenraad bespreek je dingen met juf Marga. De kinderen kunnen briefjes in
een brievenbus in school doen. En dan bespreekt de leerlingenraad dat. Zoals een nieuwe schommel en dan
bespreken wij dat of we dat willen bij de school. De laatste tijd hebben wij het gehad over een nieuw klimrek en
hoeveel dat kost, over het gebruik van Wc-papier op school, over de schommel, de gaten in het voetbalveld op
school, over het gebruiken van rare woorden, over tosti-dag en pizza-dag. Alle kinderen kunnen ideeën of
klachten in de brievenbus doen. Dan bespreken wij het in onze leerlingenraad-vergadering.
Betrokken dorp
Eind vorig jaar is in Haulerwijk een start gemaakt met ‘Het betrokken dorp’. Dit is een meerjarig programma om
samen met ouders, bewoners, jeugd en professionals de leefbaarheid in Haulerwijk en het positief opgroeien van
de jeugd te vergroten. Naast dorpsgesprekken met groepen bewoners is ook een enquête onderdeel van 'Het
betrokken dorp'. Plaatselijk Belang heeft ons gevraagd, deze link (de website www.haulerwijk.nl) met u te delen
om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid geven de enquête in te vullen.
Zie ook bijgevoegde flyer
Zomerkamp
In de zomervakantie wordt er een zomerkamp georganiseerd voor kinderen
uit de gemeente Oost- en Weststellingwerf, die zelf niet op vakantie kunnen
gaan.
Het kamp wordt georganiseerd voor kinderen van 8 t/m 11 jaar op camping
Adelhof in Vledder. Deelname is volledig gratis!
Als er eventuele vragen zijn, kunnen jullie contact opnemen met Sonja van
Duin, tel 06-50800699 of e-mail svanduin@home.nl
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

Juni
Datum
11
15
19
21
22
23
25
26
26
27
28
29

Tijd

Activiteit
Start afname Cito toetsen
Groep 3/4/5 naar “blote voeten pad” te Opeinde
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Groep 8 op kamp; groep 1 tot en met 4 vrij
Groep 8 op kamp; groep 1 tot en met 4 vrij
Groep 8 op kamp; groep 1 tot en met 4 vrij
Leerlingenraad (laatste keer)
Schoolfotograaf
MR + OR vergadering
Schoolreisjes groepen 1 t/m 7 – groep 8 vrij
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!

Aanvullende informatie

Tijd

Activiteit
Werkdag personeel – alle leerlingen vrij!!
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Rapport / Portfolio mee
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Groep 6/7/8 naar Woudagemaal te Lemmer
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Oudergesprekken (facultatief)
Schoolzwemmen groep 3/4/5
Afscheid groep 8
Laatste schooldag met om 13.00 uur een voorstelling
voor ouders en belangstellenden
Leerlingen zomervakantie t/m 31 augustus 2018

Aanvullende informatie

Juli
Datum
02
03
06

10
13
18
19
20
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Nieuws uit de bibliotheek – Juni
Heb je al eens gehoord van de LuisterBieb app? Deze geeft je gratis toegang tot verschillende
titels voor jong en oud. Via je tablet of smartphone kun je altijd genieten van de mooiste
luisterboeken. Voor zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek toegankelijk. Stop je
oordopjes in of zet je speaker aan en ‘lees’ overal waar je gaat!

Groepsnieuws

Groep 1 en 2: de vlinders
Vorige week hebben we het thema kunst leuk afgesloten met een mooie tentoonstelling. Deze week zijn we druk
voor Vaderdag bezig geweest omdat we volgende week met een nieuw thema starten: Kleding. De letter J van jas
hoort daarbij dus als jullie thuis spullen kunnen vinden wat begint met deze letter dan zou dit heel leuk zijn. We
hebben ook een leuk nieuw liedje op Youtube geleerd. Het heet: “het allerleukste liedje”. Bij het volgende thema
geven we ook de gelegenheid om een veterdiploma te verdienen. Dit moet natuurlijk thuis wel eerst geoefend
worden. Dit past heel goed bij groep 2 maar als je vroeg begint dan kun je ook in groep 1 het trucje al leren.

Groep 1/2 de kikkers
Morgen 8 juni, mogen de kinderen weer speelgoed meenemen. In de laatste week voor de zomervakantie mogen
ze elke dag speelgoed van huis meenemen. Volgende week beginnen we met een nieuw thema ‘Kleding’. De
letter die daar bij hoort is de j van jas. De kleuters mogen weer voorwerpjes meenemen voor de lettertafel. De
foto’s van het thema ‘Kunst’ staan op de website. Volgende week beginnen we weer met het afnemen van de
Citotoetsen. Tegenover de kinderen spreken we niet over een toets maar over een taal- of rekenspelletje.
Groep 3/4a
Schoolzwemmen en blotevoetenpad:
Voor het schoolzwemmen hebben we nog niet genoeg chauffeurs. In verband met de vrije dagen van de
onderbouw wordt vrijdagmiddag 22 juni nu donderdagmiddag 28 juni. Voor deze middag zoeken we nog
chauffeurs/begeleiders. Voor de vrijdagmiddagen 6 en 13 juli zoeken we ook nog
chauffeurs/begeleiders. Ook voor het bezoek aan het blotevoetenpad op vrijdag 15 juni hebben we nog
chauffeurs nodig. Wie kan en wil er nog met ons mee? Hiervoor kunt u zich aanmelden bij
juf Joke j.molen@tjongerwerven.nl. Bij niet genoeg chauffeurs kunnen beide activiteiten helaas niet doorgaan.
Wilt u uw kind voor het blotevoetenpad een extra setje kleding meegeven, want vies worden mag hier en moet
zelfs, soms is er door de modder geen ontkomen meer aan. Wilt u ook zorgen dat uw kind deze dag voldoende
drinken bij zich heeft, voor als het warm is.
Leskracht:
Voor Leskracht zijn we bezig met onze leefomgeving daar komen onder meer de voorzieningen in een stad en
dorp aan de orde. Om dit onderwerp voor de kinderen wat tastbaarder te maken, willen we graag wat foto's van
voorzieningen in Haulerwijk hebben. Hierbij kun je denken aan een dorpshuis, winkels, huisarts, kerkgebouw,
brievenbus, tandarts enz. Ons verzoek aan u is dat u een foto van een voorziening in Haulerwijk maakt en daar
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wat over verteld aan uw kind. U mag de foto dan naar j.molen@tjongerwerven.nl sturen. Uw kind
mag dan aan de hand van de foto wat vertellen in de klas over deze voorziening.
Cito:
Volgende week dinsdag 12 juni starten we weer met de Cito-toetsen. We werken hier dan alle dagen aan, behalve
op donderdag dit i.v.m. de vervanging die er dan voor de groep staat. In de week van 25 juni gaan we verder met
het afnemen van de Cito-toetsen.
Verjaardag:
Dinsdag 10 juli vieren wij (Juf Joke en Juf Elise) onze verjaardag.
Groep 4b/5
Groep 4b/5 is op volle toeren. Groep 4b is bijna aan het einde van hun spellingshoofdstukken, groep 5 is al klaar
met de reguliere spellingsmethode. Alles draait qua spelling de komende weken om herhaling.
Bij rekenen werkt groep 4 naast de tafels nu aan het klokkijken. We leren álle kloktijden te herkennen. Dit is best
nog wel lastig! We hebben nu in ieder geval alle vijfminutenstanden gehad. Naast het klokkijken blijft het
belangrijk om tussendoor de tafels te oefenen. Dit geldt voor zowel groep 4b als groep 5!
Met het oog op het schoolzwemmen, zijn we helaas nog niet rond. Hieronder de oproep
van twee weken geleden:
‘’groep 3, 4 en 5: Gaan vrijdagmiddag 22 juni, 06 juli en 13 juli zwemmen. Groep 3-4A:
13.00-13.30 uur en groep 4b-5 van 13.30-14.00 uur. Voor deze groepen zoeken we
chauffeurs die willen rijden, je brengt en haalt meerdere groepen. Opgeven bij de eigen
leerkracht (juf Joke, juf Elise of bij meester Edwin)’’
Ik heb ook nog niet van alle leerlingen de stand van zaken omtrent hun zwemdiploma. Als
het niet bekend is welk diploma uw kind heeft, dan mag hij of zij helaas niet deelnemen aan het schoolzwemmen.
Voor het blotevoetenpad zoeken we ook nog begeleiders/chauffeurs:
‘’Voor groep 3, 4 en 5 staat een uitje gepland naar het blote voetenpad in Opende op vrijdag 15 juni as. Vertrek
om 10.45 uur van school, bij aankomst gezamenlijk de eigen lunch op eten en daarna genieten van het blote
voetenpad. Wie wil er met ons mee? Graag opgeven bij juf Joke of meester Edwin. Verdere informatie volgt via het
groepsnieuws van de eigen leerkracht.’’
Groep 6/7a
We zitten in de week voor de CITO-toetsen. De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan onze leerdoelen.
Ons goed voorbereiden op deze toetsen. Ik vergelijk de toetsen met het meten van je lengte. Een meetmoment.
Dit keer een meetmoment hoe je er op elk vakgebied voor staat. Niets meer, niets minder.
Met rekenen zijn we bezig met het herhalen van doelen. Bijvoorbeeld de breuken maar ook het delen, het onder
elkaar rekenen en het metriekstelsel. Voor beide groepen komt dit terug op de CITO-toets. De afgelopen weken
stonden ook in het teken van werkwoordspelling. Het stam+t, stam+te(n), stam+de(n). De overige spellingsregels
passeren kort de revue. Even stilstaan bij alles wat we geleerd hebben.
Met taal zijn we druk in de weer met een groter project. Het maken van een eigen schoolkrant. Dit is een project
van het Algemeen Dagblad. Op www.projectschoolkrant.nl vindt u meer informatie.
Voor het schoolzwemmen (19 juni, 3 juli en 10 juli) zoeken we nog ouders die met ons mee willen fietsen. Vrijdag
6 juli gaan we, in het teken van ons leskracht project, een bezoek brengen aan het Woudagemaal in Lemmer. We
zijn op zoek naar rijders.
Groep 7b-8
De filmdagen zitten erop voor groep 8! Twee prachtige dagen, waarbij de leerlingen keihard hebben moeten
werken. Natuurlijk moesten ze soms ook gewoon wachten tot een scene werd opgenomen maar dat hoorde er
ook bij. Woensdagavond 18 juli kunnen we met z’n allen het resultaat bewonderen. Noteer daarom deze datum
vast in uw agenda. Hoe en wat verder dat hoort u later. We betrekken groep 8 bij de uitwerking dus het kan maar
zo zijn dat u een verzoek krijgt….
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Op woensdag 6 juni werd een volleybaltoernooi gehouden door de groepen 5 t/m 8 van beide
scholen. Onder prachtige weersomstandigheden werd er fanatiek gestreden achter op het
schoolveld. Daarmee werd tevens ook het startschot gegeven van het jaarlijkse
straatvolleybaltoernooi. Zeker voor herhaling vatbaar volgens de enthousiaste leerlingen.
Op woensdag 6 juni werd 's avonds vanaf 18.00 door een aantal leerlingen van de Schalmei ook meegedaan met
de Rode Loperrun in Oosterwolde. Fijn om te zien hoe fanatiek de leerlingen meededen. En dat ondanks de
warmte. Super gedaan jongens en meiden. Leuk om te vermelden dat Jente van Waarden uit groep 7 op de
tweede plaats eindigde bij de jongens. Ook Maaike Jonker uit groep 8 deed het heel goed. Zij eindigde als vijfde
bij de meisjes uit groep 8.
Op donderdag 5 juli 2018 vieren juf Rika en juf Linda de verjaardagen in groep 7b-8. ’s Ochtends op school en ‘s
middags gaan we op de fiets naar het bos.
Op dinsdag 19 juni start het schoolzwemmen voor groep 7b-8. Voor alle drie de dagen hebben we voldoende
begeleiding. Bedankt voor alle, maar vooral snelle reacties. Dinsdag 19 juni staat juf Geertje voor de groep.
De leerlingen uit groep 8 hebben deze week de kampbrief mee naar huis gekregen. Het vervoer voor het
schoolkamp is inmiddels al helemaal rond. U krijgt nog een vervoersschema volgende week. We hopen op een
fantastisch kamp met prachtig weer! Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 8 tijdens de Bonte avond iets
gaan laten zien. Dat kan een toneelstukje zijn, een dans, een quiz of noem maar op. Onder schooltijd zijn de
leerlingen in de gelegenheid om nog te oefenen mocht dit noodzakelijk zijn. Daar geven we ze tijd voor. Mochten
er voor wat betreft het schoolkamp nog bijzonderheden zijn die we moeten weten dan kunt u contact zoeken met
de leerkrachten.
Op woensdag 27 juni is er voor de leerlingen uit groep 8 die naar het Liudger in Waskemeer gaan een
kennismakingsmiddag. Deze middag begint om 13.30 en duurt tot 15.00. Omdat onze leerlingen uit groep 8 op 20
juni a.s. er niet bij kunnen zijn i.v.m. het schoolkamp is deze datum vastgelegd. De leerlingen uit groep 8 zijn op
die dag verder vrij omdat de rest van de leerlingen van de Schalmei op schoolreis is. Ouders van de betreffende
leerlingen hebben inmiddels een mail ontvangen. De informatieavond voor ouders zal wel gewoon plaatsvinden
op 20 juni a.s. en begint om 19.30.
Deze week starten we met de eerste Cito toetsen in groep 7. Volgende week gaan we verder. Zet hem op groep 7!
De leerlingen maken de toetsen van Rekenen, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen en DMT. De
resultaten van de toetsen zullen worden genoteerd in de Plaatsingswijzer. Tijdens de 10- minuten gesprekken
zullen de resultaten met de leerlingen en de ouders worden besproken.
We zijn nog op zoek naar ouders die vrijdag 6 juli as. willen rijden naar het Woudagemaal. Zonder ouders lukt het
ons niet. Aanmelden kan bij juf Linda of juf Rika.
Aanstaande vrijdag staat er voor groep 7b-8 een workshop dans gepland.
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