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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.
Het lijkt al weer lang geleden, maar voor de herfstvakantie
hebben we op de Samensprong diverse activiteiten
georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek, waarvan
enkele gezamenlijk met peuterspeelzaal, kinderopvang en It
Twaspan. Deze zijn afgesloten met een tentoonstelling voor
ouders en belangstellenden. De opkomst was groot iedereen
hartelijk dank voor de getoonde belangstelling. We kijken terug
op een zeer geslaagd evenement.
De voorleeskampioen voor dit schooljaar is Femke Peters! Femke,
van harte gefeliciteerd! Zij is de winnares geworden na een
spannende strijd. Het verloop hiervan kunt u lezen in het groepsnieuws van groep 8.
Afgelopen dinsdag was de eerste groepsviering van dit schooljaar. De kinderen van groep 4 hebben het programma
verzorgd. Centraal stond het verhaal van Jacob en Isaac.
Dinsdag 7 november was ons ook het jaarlijks lichtjesfeest van de Samensprong. Ook dit keer waren alle kinderen
samen met ouders en verzorgers op school om van de lichtjes in alle klassen te genieten. De opkomst was weer
bijzonder hoog. Dank jullie wel voor je komst.
Vergeet u niet het groepsnieuws te lezen, daarin vindt u de verslagen van de extra groepsactiviteiten en excursies.
Informatie over de Fusieverkenning.
Er gaan nog steeds allerlei foute verhalen rond over de fusie, in het fusiebulletin schrijft ook de projectleider hier
iets over. We weten niet wie iedere keer die nieuwe verhalen in het leven roept of schrijft en kunnen dit ook niet
voorkomen.
In de herfstvakantie stond er een mooi duidelijk artikel in de
Ooststellingwerver. We hopen dat u dat ook gelezen heeft.
Daarnaast verwijzen wij u naar de fusiebulletins van de
projectleider, die u via ons krijgt. We houden u goed op de hoogte
van de ontwikkelingen en voortgang in het proces. Natuurlijk kunt
u ook altijd terecht bij de ouders die namens u in de projectgroep
zitten. Hun namen staan in het ook nieuwsbulletin dat vandaag is
verstuurd als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Oud papier
De opbrengst van oud papier levert ons extra geld op voor extra activiteiten.
Naast de gewone bijdrage van het oud papier in Haulerwijk, krijgen we ook de opbrengst van de container die op
het terrein bij de firma Hummel staat ( in oktober weer meer dan 50 euro).
Van dit geld kunnen we leuke extra dingen doen. Zoals bijvoorbeeld in deze periode:
 Uitgaven die nodig zijn om het lichtjesfeest mogelijk te maken.
 De extra activiteit op 1 december met betrekking tot gezond eten.
 De extra uitgaven rondom kerst. We kopen hiervan de extra materialen voor de kerst crea.
 Daarnaast besteden we het geld aan bijzondere leermiddelen, waarvoor we anders geen geld hebben. Zo
is de laatste periode kleuterspelmateriaal besteld en hebben de kinderen in de onderbouw wisbordje
gekregen.
2
CBS de Schalmei
Laweijstraat 10, 8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

Daarnaast wordt het geld gebruikt als aanvulling op de uitgaven die van de ouderbijdrage worden
gedaan. De inkomsten via de ouderbijdrage zijn niet helemaal toereikend voor de uitgaven.
Tot slot heeft ook de leerlingenraad wensen. Als het reële wensen zijn
kunnen we hiervoor ook het oud papier geld gebruiken.
De laatste vergadering van de leerlingenraad hebben de leerlingen
gevraagd om lange springtouwen. Deze zijn inmiddels gekocht en
worden de volgende vergadering aan de leden meegegeven voor
gebruik in de groepen.
Zij hebben ook gevraag om luchtverfrissers in hun toiletten. Deze zijn
gekocht en door Anton opgehangen.
Staken vervolg.
U heeft het mogelijk al gehoord via de diverse media, er komen mogelijk vervolg stakingsacties. Op dit moment is
er sprake van een stakingsactie op dinsdag 12 december. Wilt u er al vast rekening mee houden dat de kinderen
op deze dag mogelijk vrij zijn.
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.
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
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Overige informatie
Sint actie groep 1 t/m 8
Op dit moment staat de teller op 81,35 euro! We kunnen
nu voor 5 kinderen cadeaus kopen. Spaart u met ons mee
om ons doel te halen?

Leskracht periode 2
Deze week zijn we gestart met de tweede periode. Deze periode zal duren tot aan de kerstvakantie. Het thema is
gericht op mens en samenleving. De schijf van vijf komt aanbod, maar ook gaan we het hebben over verslavingen,
EHBO, puberteit. Dit laatste zal vooral in de bovenbouw plaatsvinden en vast ook het nodige teweeg brengen. Voor
deze periode staan verschillende activiteiten gepland:
• EHBO les groep 8
• Gezonde traktaties maken groep 3-8
NESTKASTJES ROND DE SAMENSPRONG;
verslag broedseizoen 2017
Ook in het afgelopen voorjaar hebben we, kinderen van De Schalmei en It
Twaspan en ondergetekende, weer 4 keer de 20 nestkastjes rond De
Samensprong gecontroleerd. Het is altijd heel spannend om te zien of een
nestkastje bezet is en door welke vogel. Ik ga altijd als eerste de ladder op
om te kijken en mijn twee helpers houden dan de ladder goed vast. Als er wat te melden vast over de inhoud
noteert een van de helpers dat en als er eitjes of jongen zijn mogen ze allebei ook even kijken.
De resultaten van dit jaar waren enigszins teleurstellend wat de soorten betreft; zo broedde er dit jaar niet een
ringmus, toch een echte holenbroeder. Gelukkig was de Bonte Vliegenvanger weer terug, na enkele jaren
afwezigheid. Verder waren het kool- en pimpelmezen die de nestkastjes
wisten te vinden en één kastje was in bezit genomen door hommels.
De resultaten van 2017 op een rijtje:
Koolmees:
6 broedgevallen
Pimpelmees
5 broedgevallen
Bonte Vliegenvanger 1 broedgeval
De Vliegenvanger had 6 eitjes en bracht uiteindelijk 6 jongen groot en er
lag nog één (onbevrucht) eitje in het nest.
Van de andere nestkasjes weten we het aantal uitgevlogen jongen niet
precies: soms zit er een oudervogel gewoon te broeden als we
controleren en dan kunnen we niet zien wat er in ligt. Bij een volgende
controle kunnen de jongen al zijn uitgevlogen. De controles waren op 10
en 17 mei, 14 juni en 17 juli.
Zeker 34 jongen zijn uitgevlogen, er waren 9 jongen dood, en er zijn 4 eitjes niet uitgekomen ( waarschijnlijk
onbevrucht). In één nestkastje lagen nog 6 dode jongen van vorig jaar. Van de 20 nestkastjes waren er dus 12
bezet. Ik vraag me wel eens af waarom ze niet alle 20 worden gebruikt. Er zijn immers vogeltjes genoeg. Wie het
weet mag het zeggen. Op naar volgend jaar.
Met een hartelijke groet,
Jan Leijstra
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Agenda

Agenda voor de komende periode

November
Datum
9
9
13
16
21
22
22
27
28
30

Tijd
19.30
11.30

19.30
19.30

Activiteit
Groep 8 krijgt bezoek van de Brandweer
Voorlichting Voortgezet Onderwijs in Waskemeer
Vergadering van de leerlingeraad
OMT juf Marga afwezig
Schoolarts groep 1-2
Afsluiting Muziekproject.
Kinderconcert van Excelsior
Studiedag directie - Juf Marga afwezig
MR vergadering
Studiedag directie - Juf Marga afwezig

Aanvullende informatie
Voor belangstellende ouders

Van 13.30 tot 14.00 uur.
Iedereen is welkom

December
Datum
1
1
5
11
12
12
13
14
20
21
22
23 12
8

Tijd

Activiteit
Leskracht activiteit in de groepen 3 tot en met 8
Studiedag directie – Juf Marga afwezig
Sinterklaas op school
Activiteitencommissie vergadering
Schoolarts groep 2
Mogelijk staking, mogelijk kinderen geen school.
19.30
Projectgroep vergadering fusie
OMT juf Marga afwezig
Kerstcrea in de vorm van workshops
19.00
Kerstfeest
Alle kinderen ’s middags vrij vanaf 12.00 uur
7-1
kerstvakantie
Januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar.

Aanvullende informatie
Thema: Gezond eten.

Alle kinderen vrij??????

Groepen 1 tot en met 8

Alle kinderen vrij
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De Samensprong
Informatie Samensprong participanten.
Afsluiting muziekproject.
Iedereen wordt uitgenodigd voor de afsluiting van het muziekproject, dit is op 22 november in de Samensprong
van 13.30 tot 14.00 uur. ‘s Avonds is er een kinderconcert van de harmonievereniging Excelsior om 19.30 uur.

Groepsnieuws
Nieuws uit de groepen.
Welkom nieuwe leerlingen:
Metkel Mihreteab
Jelke de Vos

groep 3
groep 1

Welkom op onze school, we hopen dat jullie een hele fijne tijd
zullen hebben.
Groep 1 en 2
We hebben het over het weer en daar hoort natuurlijk elk dag een weersvoorspelling bij. De kinderen mogen om
de beurt door een zelfgemaakte televisie een weerbericht uitspreken als ze dat willen. Ook kijken we natuurlijk
naar het weer en doen ook verschillende activiteiten op reken- en taalgebied. Bijv welke woorden van de herfst zijn
het langste? Hoeveel klapjes heeft een woord en hoeveel woorden zitten er in de zin. Met groep 2 doen we zo elke
maandagmiddag een activiteit alleen terwijl groep 1 in de hoeken mag spelen. Dit werkt heel
goed.
Voor een rekenles vroeg ik laatst om emmertjes. Hierbij zoek ik nog kledinghangers waar ze
aan kunnen hangen zodat we kunnen wegen (we doen dan kastanjes/pepernoten) in de
emmers. Wie heeft er thuis nog een paar liggen?
We werken nu over de letter S van Sint-Maarten. Vrijdag gaan we naar het Sinnehiem om onze lampionnen te laten
zien en natuurlijk onze Sint-Maartenliedjes te laten horen. Wilt u bij de aanschaf van nieuwe winteraccessoires
eraan denken dat wanten geschikter zijn voor kleuters dan handschoenen. U helpt hierbij de leerkrachten ook.
Groep 3
Na de herfstvakantie hebben we een nieuwe leerling in de klas: Metkel, en ze komt uit Eritrea. Ze woont met haar
moeder en broertje aan de Valckeniersweg 15. We wensen haar een goede tijd toe. Het is een vrolijke, leergierige
meid die graag wil spelen. Daar leert ze ook goed de taal van.
Dinsdag 31 oktober hadden we een leuke gastles in de sporthal, samen met groep 4, 5 en 6. We hadden allerlei
hardloopactiviteiten. De lampions zijn prachtig geworden. Een aantal moeders heeft geholpen met tekenen, in
elkaar zetten enz. Bedankt Simone, Tineke, Sjoukje, Rachal, Anita en Gea!
Op woensdag en donderdag is juf Joke bij ons in de klas om te re-integreren. Na de kerstvakantie hoopt ze haar
werk weer volledig op te pakken in groep 3-4. We zijn bijna klaar met kern 3 van het leren lezen. Volgende week ga
ik de Herfstsignalering afnemen bij de kinderen. Dan heb ik een mooi beeld hoe de kinderen het doen. Het leren
lezen gaat heel goed. Het is ook heel fijn dat we drie keer week tutorlezen met de kinderen van de midden- en
bovenbouw. Dan krijgen ze 1 op 1 aandacht. En op donderdag natuurlijk het race-lezen en stempeltjes verdienen.
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Met rekenen zijn we o.a. bezig om de vriendjes van 1 te leren: 9 en 1, 5 en 5 enz. Dit kun u thuis ook
eens met ze oefenen. Het moet allemaal geautomatiseerd worden.
Groep 4
Wat hebben we veel gedaan!
De verjaardag van juf Kitty gevierd. Wat was het gezellig! De kinderen waren erg mooi verkleed en hartstikke
bedankt voor alle leuke en lekkere cadeautjes!
We hebben mooie minions lampionnen gemaakt, workshop tandenpoetsen gedaan en als eerste van alle groepen
hadden wij afgelopen dinsdag de maandviering. Jongens en meisjes wat hebben jullie het goed gedaan! En 's
avonds hadden we natuurlijk ook nog het mooie lichtjesfeest.
In groep 4 zijn we de afgelopen periode o.a. bezig geweest met klokkijken. Dit vinden de kinderen nog erg lastig.
Zouden jullie dit thuis ook af en toe met ze willen oefenen? Daarnaast zijn we begonnen met de tafels. We zijn nu
bezig met de tafel van twee.
In het kader van leskracht komt er vrijdag 1 december een foodtruck op school. Per groep krijgen wij een
workshop gezonde traktaties maken. We gaan dit in de grote zaal doen. Voor deze workshop zijn wij op zoek naar
twee hulpouders. Wij zijn 's middags van 13.30 tot 14.05 uur aan de beurt. Wie kan ons hierbij helpen?
Daarnaast willen wij graag nog even uw aandacht voor het volgende:
De Sint komt alweer bijna in ons land. De winkels liggen al vol met snoepgoed en dat brengt ons bij het volgende,
pepernoten. In pepernoten zitten namelijk sporen van pinda's en deze mag Daniek absoluut niet hebben! De
enige pepernoten waar geen sporen van pinda's inzitten, zijn de kleine uitdeelzakjes van Bolletje (deze worden in
een andere fabriek gemaakt). Deze uitdeelzakjes zitten in een grote zak van het merk Bolletje. In alle andere
pepernoten uit de winkels zitten sporen van pinda's. Zouden jullie deze alstublieft niet aan de kinderen mee naar
school willen geven. Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
Groep 5/6
Het is aankomende zaterdag Sint- Maarten, daarna gaan we al vrij snel naar de decemberfeestdagen. In de klas
hebben we vorige week vrijdag de hele dag geknutseld, om onze lampionnen te maken. Hierbij hebben we weer
veel hulp gehad van verschillende ouders, waardoor alle leerlingen hun lampion ruimschoots op tijd af hadden.
We hebben tijdens het ‘Lichtjesfeest’ weer genoten van alle gemaakte lampionnen, in de klas waren we het er
roerend over eens dat dit één van de gezelligste momenten van het jaar is.
Sinds vorige week stuur ik om de (ongeveer) twee weken de nieuwe spellingswoorden- en regels, om thuis te
oefenen. Als u deze woorden thuis oefent is het belangrijk dat u de woorden duidelijk uitspreekt en ‘overdreven’
articuleert, zodat uw kind goed kan horen welke spellingsregel toegepast moet worden.
Volgende week vrijdag (17 november) gaat gym niet door.
Groep 6/7
Groep 6 en 7 zijn bezig met het afronden en daarna toetsen van blok 3 van Rekenen. Groep 6 is bezig met de
plussommen tot 10.000, het plaatsen van de getallen op de getallen (ook tot 10.000), het cijferend oplossen van
sommen als 435+345 en aan de hand van coördinaten iets opzoeken op een kaart. Groep 7 is bezig met
keersommen tot 10.000, het cijferend oplossen van keersommen als 45x27 en het toepassen van het metriek stelsel
bij oppervlakte (mm2, cm2, km2 etc.).
Beide groepen sluiten ook blok 2 van spelling af. In blok 3 zijn we net begonnen met de eerste twee lessen. Daarbij
staat voor groep 6 ‘stam+t’ centraal. Je voegt een ‘t’ toe aan het werkwoord als hij/zij/iemand/een naam er voor
komt. Groep 7 is bezig met de spellingsregel van ‘thermometer’. Woorden waarbij je ‘th’ schrijft maar eigenlijk
alleen een ‘t’ hoort. We moeten leren onthouden welke woorden dit seizoen. Hier is geen duidelijke toepasbare
regel voor.
Het thema van leskracht is dit keer ‘hygiëne en jijzelf’. We gaan het hebben over puberen, ziek zijn, hygiëne maar
ook over andere interessante onderwerpen m.b.t. het menselijk lichaam. Het zal thuis ongetwijfeld interessante
vragen oproepen.
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Groep 8
De eerste periode voor Leskracht zit erop. Alle kinderen
hebben hard gewerkt aan de muurkrant of collage. De
resultaten hangen in de groep. Van (bijna) elke groep is een foto
gemaakt, deze staan op de website bij foto’s groep 8.
Ziet u op de foto, links in de hoek ook de prachtige poster van Daniël
zijn verhaal? Eén van de opdrachten van de Kinderboekenweek was
schrijf een spannend verhaal. Het winnende verhaal werd afgedrukt en
dat op posterformaat! Wauw Daniël, wij zijn trots op jou!

Ook de voorleeskampioen is bekend. In de voorrondes op dinsdag 17 oktober jl.
deden Micha, Rohan, Daniël, Jochem, Amber en Femke P. mee. Samen met groep 8
kwamen we tot 2 winnaars namelijk Femke P. en Jochem. Op donderdagmiddag 19
oktober jl. was de finale. Met meester Alex en juf Linda in de jury was het erg
spannend. En wat deden ze het goed! Als eerste was Jochem aan de beurt, als
tweede Isabelle (winnaar groep 7) en als derde Femke P. Na een kort juryberaad was
de jury unaniem. Onze voorleeskampioen voor dit schooljaar is Femke Peters!
Femke, van harte gefeliciteerd! Op de website staan de foto’s.
Media master
Vrijdag 17 november as. starten we met Media Master game. In totaal zijn er vijf
speldagen van een uur. Iedere speldag start met een korte aflevering. Na deze aflevering gaan we samen aan de
slag met MediaMissies en een opdracht. Ook op de thuispagina kunnen leerlingen extra jokers verdienen. Eén van
de thuisopdrachten is een digitale krant maken. Dit is geen verplichting, maar levert een extra joker op. Voor alle
kinderen heeft de leerkracht coupons aangevraagd. Deze kunnen op https://blendle.com/coupon worden
gebruikt. Wel moet er dan een account worden aangemaakt. De coupons krijgen de kinderen volgende week mee
naar huis. Het blijft vrijblijvend. Tevens krijgen de kinderen een wachtwoord mee naar huis om te kunnen
inloggen op de thuispagina. De finaledag wordt op vrijdag 24 november gespeeld zijn. De winnaars worden
bekend gemaakt op maandag 27 november 2017. Wij hebben er zin in!
Op donderdag 16 november krijgen de leerlingen van groep 8 een EHBO les. Een gastdocent zal de leerlingen
laten zien wat je moet doen als je bijvoorbeeld een bloedneus krijgt, of als je valt en je knie hebt geschaafd. De
gastles wordt verzorgd door de heer Jan Bult uit Oosterwolde. Hij verzorgt al jaren EHBO lessen op verschillende
basisscholen in Oosterwolde. De les begint om 10.15 en duurt ongeveer een uur.
Op vrijdag 17 november maken de leerlingen ook kennis met S(C)ool on wheels. (S)Cool on wheels laat zien dat
een handicap geen hindernis hoeft te zijn. In samenwerking met Sport Friesland wordt er van 11.00 tot 12.00 een
gastles gegeven. De praktijkles wordt uitgevoerd in de sporthal van 12.30 tot 13.45. Alle leerlingen moeten dan
gymkleding en gymschoenen meenemen. Ze kunnen anders niet deelnemen aan het praktijkgedeelte.
Daniel heeft op donderdag 16 november de boekendoos en Gijs heeft vrijdag 17 november de kijktas.
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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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