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Algemeen nieuws
Van de directie
Op de ouderavond van vorige week dinsdag hebben de aanwezige ouders een aantal opdrachten uitgevoerd, die
hun kinderen ook uitvoeren tijdens de Tjong®talent leskracht lessen. In de kleutergroepen doen we dit met behulp
van Li La land. Daar werken we met diverse handpoppen die ieder een eigen talent en karakter hebben. De ouders
hebben met ballonnen raketten naar de maan gelanceerd. In de midden- en bovenbouw hebben de ouders
woordspinnen gemaakt en leervragen geformuleerd. Na de pauze konden we zien hoe de kinderen in de klas
werken aan hun talenten tijdens de leskracht lessen.
Wij danken de ouders die er waren voor hun komst en belangstelling.
10 minutengesprekken
18 april zijn er 10 minutengesprekken gepland. Deze zijn niet verplicht en worden ook niet digitaal ingepland.
Ouders die hiervan gebruik willen maken, moeten zelf een afspraak maken met de desbetreffende
groepsleerkracht.
Oud papier
Veel mensen nemen de moeite hun oud papier in de container bij de firma Hummel te brengen.
De opbrengst hiervan is helemaal voor ons en bedraagt ongeveer 50 tot 60 euro per periode.
Langs deze weg willen we de familie Hummel en iedereen die de moeite neemt zijn papier daar heen te brengen
hartelijk daarvoor bedanken.
Schoolreisjes en Schoolfonds

Mathilda heeft vorige week donderdag geïnventariseerd welke ouders het schoolfonds en het
schoolreisje reeds hebben betaald.
Wij hebben 95 gezinnen waarvan door 44 gezinnen de ouderbijdrage is betaald.
Wij hebben 146 leerlingen waarvan voor 45 leerlingen het schoolreisgeld is betaald.
Dit betekent dat meer dan de helft van het geld nog niet binnen is. Wij verzoeken u dus vriendelijk zo
spoedig mogelijk en uiterlijk 1 mei de bedragen over te maken, zodat wij aan onze verplichtingen
kunnen voldoen.
Hieronder nog even het hele overzicht op een rijtje.
Ouderbijdrage per leerling 20 euro.
De bedragen voor het schoolreisje zijn:
Groep 1 – 2
Sprookjeshof Zuidlaren
20 euro per leerling
Groep 3 – 4
Duinenzathe Appelscha
22,50 per leerling
Groep 5-6
Kameleondorp Terhorne
35 euro per leerling.
Groep 7
Amsterdam
26 euro per leerling.
Deze bijdrage is berekend op deelname van alle kinderen in de groepen.
We gaan er dus vanuit dat iedereen mee gaat. We hebben geen
annuleringsverzekering afgesloten, dit moet u, als u dit wilt, zelf regelen.
Wilt u a.u.b. de bedragen overmaken op de rekening van school.
U kunt het bedrag overmaken op IBAN rek nr: NL62RABO0325826692 t.n.v. CBS de Schalmei met vermelding van
schoolreis/ouderbijdrage de naam van uw kind en de groep.
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Continurooster
In maart hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen de plannen rond het continurooster goed
gekeurd. Dit betekent dat we met ingang van het volgend schooljaar volgens dit rooster gaan werken met de
volgende schooltijden.
Schooltijden
De kinderen uit alle groepen gaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 dagelijks van 8:30 tot 14:15
uur naar school.
Uitzondering: groep 1 tot en met 4 zij zijn woensdagmiddag vrij en gaan dan om 12.00 uur naar huis
Groep
Groep 1 en 4

Maandag
8:30 – 14:15

Dinsdag
8:30 – 14:15

Woensdag
8:30 – 12.00

Donderdag
8:30 – 14:15

Vrijdag
8:30 – 14:15

Groep 5 t/m 8

8:30 – 14:15

8:30 – 14:15

8:30 – 14:15

8:30 – 14:15

8:30 – 14.15

Voor de opvang in de middagpauze vragen we ondersteuning van ouders voor aanvullende werkzaamheden.
Dit heeft te maken met het recht op een half uur pauze van het personeel. In het protocol continurooster, dat we
in mei aan alle ouders sturen, kunt u hier meer over lezen. Daarin staat alle belangrijke informatie die met de
invoering te maken heeft.
Ouders die ons willen assisteren in de middagpauze vragen wij dit te melden bij de directeur. Ook de ouders die dit
reeds hebben aangegeven op het enquêteformulier. Deze formulieren zijn anoniem behandeld, dus we weten de
namen niet.
Aanwezigheid directie
De directie is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
De eerste twee weken van april ben ik afwezig. U kunt dan met uw vragen terecht bij Juf Carina. Zij is de
plaatsvervangend directeur.
Met vriendelijke groet,
Marga Fleer van den Akker
Directeur CBS De Schalmei
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl

Welkom nieuwe leerling
Daan Velstra is in groep 1b gekomen.
Welkom op onze school, we hopen dat je hier een fijne tijd zal hebben.
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Kind op maandag
Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48
Week 15: 10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Van de leerlingenraad
Verslag van de vergadering van de leerlingenraad in maart.
Uit de Brievenbus:
Iemand wil geen continurooster. Daarin heeft de leerlingenraad geen inspraak.
De leden van de leerlingenraad willen het wel graag. Dan kunnen ze langer
spelen op de middag.
3 d printer:
We mogen de 3 d printer van de Mr. Wijbrandijschool na de meivakantie een periode lenen.

Koningsspelen
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor vrijwilligers, om mee te helpen tijdens de Koningsspelen.
Inmiddels hebben al een aantal aanmeldingen gekregen van ouders, bedankt hiervoor! Hieronder een herhaling
van dit bericht.
Op vrijdag 21-04-2017 organiseren OBS ‘it Twaspan en CBS de Schalmei samen de Koningsspelen. Met het oog op
het verleden belooft dit weer een hele leuke en sportieve dag te worden. Om de Koningsspelen goed te laten
verlopen, hebben we vrijwilligers nodig om te helpen. Meer informatie over de taken zal binnenkort gegeven
worden, we willen eerst inventariseren op hoeveel vrijwilligers we kunnen rekenen. De tijden zijn als volgt:
* Groep 1/2: van 09:00 tot 12:00
* Groep 3/4: van 09:00 tot 12:00
* Groep 5 t/m 8: van 09:00 tot 14:00 Lijkt het u leuk om mee te helpen? Stuur dan een e-mail aan:
e.winter@tjongerwerven.nl. Wilt u de naam en klas van uw kind(eren) in de e-mail vermelden?
Aankomende week zal het definitieve draaiboek worden opgesteld. Ouders die zich hebben opgegeven krijgen
hier ook bericht van, zodat ze weten wat er van ze wordt verwacht.

Tafelvolley
De regels voor Tafelvolley zijn besproken in de leerlingenraad.
Deze gaan we nu eerst in de klas bespreken.
Daarna maken we een afspraak met de leerlingenraad van het Twaspan voor een gezamenlijke afsprakenlijst.
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Agenda
Agenda voor de komende periode

April
Datum
4
6
11
12

Tijd
8.30

13
13
14
17
18 - 19
19
18
21

24 -28

Activiteit
Aanvullende informatie
Viering groep 1a – 2a de Vlinders
Gastlessen groep 6 t/m 8
Thema de Tweede wereld oorlog.
Paasviering
U krijgt hier nog informatie over.
Schoolvoetbaltoernooi bovenbouw in Supporters zijn van harte welkom.
Oosterwolde
Kranslegging monument
Door leerlingen van groep 6 t.e.m. 8
Witte donderdag
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
2e Paasdag alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
Ouderraadsvergadering
10 minuten gesprekken facultatief
Koningsspelen
Er zijn gewijzigde schooltijden.
Sport- en speldag met It Twaspan.
Groep 1-t.e.m. 4 van 9.00 tot 12.00 uur
Groep 5 t.e.m. 8 van 9.00 tot 14.00 uur
Meivakantie

Mei
Datum
4
5
9
16 t/m 19
17
24 – 25
29
30

Tijd
Dodenherdenking alle leerlingen vrij.
Bevrijdingsdag alle leerlingen vrij
Viering groep 1b – 2b
Avondvierdaagse Haulerwijk
Schoolkorfbaltoernooi

De aanmelding heeft reeds plaatsgevonden.
De kinderen die hieraan meedoen zijn
aangemeld.

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag.
Alle leerlingen vrij
Juf Carina jarig
Luizencontrole
Deze maand wordt de afscheidsfilm
groep 8 gemaakt.
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De samensprong
Tussenschoolse opvang
Voor Dag en Dou
TSO Coördinator:
Lisa Abbott – van Veenen
Administratie:
Lisa Abbott – van Veenen
Adres:
Bareldsburglaan 4-5
Postcode/plaats:
8431 AM te Oosterwolde
Telefoon:
0516 – 820 985
Mail:
planning@dagendou.nl
Website:
www.dagendou.nl

Koffie met boek - woensdag 12 april

Koffie en gezelligheid voor ouders.
Voorlezen voor de jongste kinderen.
Humanitas nodigt moeders of vaders van jonge kinderen uit, om samen
koffie of thee te drinken en te praten over voorlezen en leuke boekjes
voor kleine kinderen. Ook wordt er door een vrijwilliger van Humanitas
voorgelezen aan de kinderen.
Elke maand zoeken we een mooi boek uit, dat na het voorlezen door uw kind mee naar huis genomen mag worden.
Want (voor)lezen is leuk!
Voor wie:
Wanneer:
Waar:

moeders of vaders met kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 4 jaar
woensdag 12 april van 11 tot 12 uur
bibliotheek Haulerwijk

Er zijn aan deze voorleesochtenden geen kosten verbonden.
O ja , neem gerust een vriendin of vriend met kind mee.
Een 4-jarige die niet voorgelezen wordt, kent ongeveer 1500 woorden. Wordt een kind wél voorgelezen dan is de
woordenschat op deze leeftijd zo´n 3500 woorden.
Bibliotheek Haulerwijk: woensdag 10 mei - 7 juni van 11 tot 12 uur.
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Kledingbeurs speel-o- theek

Speel-o-theek de Flierefluit organiseert een

Datum:
Tijd:
Plaats:

Zaterdag 1 april
10.00 tot 12.00 uur
Dorpshuis “De Enter” Haulerwijk

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!
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 hebben wij een leuke AANBIEDING om nu lid te worden.
Wil je zelf met spullen komen staan, er is nog plaats. Mail dan voor opgave/info met:
flierefluit@scala-welzijn.nl of bel 0516-421261.

Groepsnieuws
Groep 1a/2a (de vlinders)
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema "alles groeit". Als startactiviteit mochten we bij de boerderij
van familie Boersen aan de Slinke een kijkje nemen. De foto's hiervan staan op de website. Ook staan de foto's in
onze groepsmap die op het aanrecht staat. Hier kunt u ook altijd even een kijkje nemen. De letter g van gras staat
volgende week ook nog centraal. Iedereen uit groep 2 heeft de letterkoffer gehad dus neemt iedereen weer iets
mee voor de lettertafel? In week 15 en 16 staat de letter b van bloeien centraal. Volgende week dinsdag 4 april
mogen wij de maandviering verzorgen. Alle (groot)ouders/oppassers zijn dan welkom direct om 8:40 uur achter in
de grote zaal. Alex het broertje van Hayk uit groep 2b is begonnen met proefdraaien bij ons in de klas. Mirte komt
volgende week donderdag voor de eerste keer. Zij is het zusje van Nynke uit groep 3 en Sieme (groep 4b) Zij zijn
de laatste leerlingen dit schooljaar in onze groep. We hopen dat ze een leuke tijd bij ons hebben en iedereen doet
erg zijn best om het goede voorbeeld te geven. Neemt iedereen het portfolio weer mee terug naar school?
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Groep 1b/2b
Het thema 'Alles groeit' is begonnen. We hebben een bezoek gebracht aan boer Hoekstra in Haule. De kinderen
vonden het erg leuk. Van kalfjes, tot pinken, van drachtige koeien tot grote melkkoeien. En natuurlijk hebben we
de melkrobots gezien. En een hele grote tank vol melk! We kregen een lekker bekertje Yoki drink. In de gang
wordt gebouwd, bijv. Een bloem van duplo. En van de blokken kun je bijvoorbeeld een kippenhok maken of
andere hokken. De nieuwe letter is de g van gras. Er zijn al heel wat vogelhokjes gemaakt van papier, ons werkje
van deze week. We zingen lenteliedjes als Krokeledokus en Wij kikkertjes. Wat hebben de kinderen al genoten
van het mooie lenteweer, heerlijk spelen met het zachte zand en voetballen op het grote veld.

Groep 3/4a
Een heerlijke week. Prachtig weer en een goede sfeer in de klas. Nu is die sfeer eigenlijk altijd wel goed maar
soms heb je van die weken dan gaat het echt fantastisch. Dit is zo'n week. Lekker hard werken om aan het einde
van de dag nog even te kunnen buitenspelen.
Groep 3 heeft wat Veilig Leren Lezen betreft een tussenweek. We hebben kern 8 afgesloten en beginnen pas
volgende week met kern 9. De nadruk ligt deze week op tempo-lezen. Binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk
woordjes of een tekst lezen. Vandaag hadden we de lente-signalering. De derde grote leestoets. Over het
algemeen keurige resultaten. Deze signalering liet wel zien dat we toe moeten naar nog meer tempo en meer
directe woordherkenning. We willen natuurlijk het beste leesresultaat voor uw kind. Daar gaan we tot de
zomervakantie mooi mee aan de slag.
Groep 4 heeft gisteren toets 8 gemaakt van rekenen. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Chapeau. Vandaag
sluiten we bij spelling ook blok 5 af. De spellingsregels haai (aai, ooi, oei), specht (woorden die eindigen op –cht)
en meeuw (eeuw, ieuw en uw) zullen we toetsen. Benieuwd of we net zo'n goed resultaat kunnen neerzetten als
met rekenen. Ik verwacht van wel.
Met leskracht zijn we bezig met het thema 'vrijheid en geloof'. We kijken natuurlijk naar onze eigen godsdienst
maar ook naar andere godsdiensten zoals; de islam, het jodendom en het hindoeïsme. Vooral de verschillende
feestdagen vinden de kinderen interessant. Daarnaast kijken we ook naar de verschillende landen. Hoe leven
mensen in Japan? Of mensen in Marokko? Of wat dacht je van Amerika? Genoeg om mee aan de slag te gaan.

Groep 4b/5
Groep 4b / 5 heeft er een serieuze toetsweek opzitten! De blokken van zowel taal, rekenen als spelling eindigden
alle drie in dezelfde week. Er is hard gewerkt door de leerlingen, alle toetsen zijn af gekomen. Knap hoor!
Groep 4b oefent de komende periode door met de tafels, maar ook de plus- en minsommen tot en met 100 staan
op het programma. In groep 4b kunnen we deze nu uitrekenen op de getallenlijn, maar ook in stappen. Groep 5
oefent met de kommagetallen, dit zijn vooral geldsommen. Dit ging al behoorlijk goed in het laatste blok. We
kunnen nu uitrekenen hoeveel euro 8 x €0,50 is, bijvoorbeeld. De nieuwe spellingswoorden- en categorieën gaat
u zoals u gewend bent weer ontvangen per e-mail.

Groep 6/7a
Vrijdag 24 maart hebben de groepen 5,6,7 en 8 meegedaan aan de Himmelwike ‘hier’ kunt u de foto’s bekijken.
Op maandag 3 april is er weer een topo-toets, het oefenmateriaal hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.
Op donderdag 6 april komt Andries Toebes ons wat vertellen over zijn ervaringen in de 2e Wereldoorlog.
Weekhulp, actualiteit, voorwerp vd week, boekbespreking en spreekbeurt.
Op vrijdag 17 maart heeft Maureen het voorwerp van de week meegenomen. De kinderen dachten bij haar
aan een kniebeschermer voor kickboksen, een ovenhandschoen, iets om je dvd in te bewaren, kniebeschermer
voor in je broek, beschermer bij fietscross, kniebeschermer voor stratenmakers. Ze kreeg de volgende vragen;
Staat het antwoord erbij (niet helemaal);Is het iets met kickboksen, is het iets voor fietscross (ja); Is het voor het
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lichaam?; Kun je het om de benen doen?(nee); Is het voor lichaamsbescherming. Het voorwerp was een
heupbeschermer, voor als je valt bij de fietscross.
Op vrijdag 24 maart heeft Lorenzo het voorwerp van de week meegenomen. De kinderen dachten bij hem aan:
een baby schoen of sok, iets voor in het zand, een eierhouder voor de thee, theeblaadjeshouder. Hij kreeg de
volgende vragen; Staat het goede antwoord erbij? ( niet de naam wel het goede voorwerp) Is het voor de thee?
(ja), Is het een theezakjeshouder, Is het om losse thee in te doen. (Ja) Het is een thee-eitje.
In week 14 zijn Djaimy en Jente de weekhulpen. Benthe mag de actualiteit verzorgen en Natalie het voorwerp
van de week. Op vrijdag 7 april hebben Isabelle, Roan en Jente hun spreekbeurt.
In week 15 zijn Simme en Roan de weekhulpen. Benjamin mag de actualiteit verzorgen.

Groep 7b/8
Over twee weken maken de leerlingen van groep 8 de Iep toets. We zijn allerlei doelen aan het herhalen en wij
denken dat groep 8 er wel klaar voor is. Op de site: leestrainer.nl staan ook oefenopgaven van de Iep toets.
Neemt u gerust een kijkje. De leerlingen van groep 8 zijn daarnaast vooral druk met fietsen zoals we hebben
gemerkt. Samantha was zo onfortuinlijk om daarbij ten val te komen terwijl ze voor school aan het fietsen was.
Ze liep daarbij een hersenschudding op en een kneuzing van de neus. Gelukkig is Samantha inmiddels wel weer op
school. Afgelopen dinsdagmiddag heeft meester Edwin een fietstocht met groep 8 gemaakt terwijl juf Linda met
de andere leerlingen naar gym was. De leerlingen troffen het geweldig met het weer. Met rekenen worden
allerlei sommen nog een herhaald. Groep 7 krijgt nu ook te maken met allerlei typen breukensommen. Voor
sommige leerlingen is dit lastig. Zij hebben wat meer oefenstof nodig. Daarom krijgen een aantal leerlingen een
paar oefenbladen voor thuis mee. Misschien goed om daar samen met uw kind nog even naar te kijken. We horen
dat sommige leerlingen ook al aan de slag zijn gegaan met het maken van een werkstuk. Goed om nog even te
noemen dat de leerlingen het werk op 24 mei kunnen inleveren. Eerder mag natuurlijk altijd. Inmiddels wordt er
ook volop getraind voor het schoolvoetbal. Zoals al eerder vermeld is meester Alex de leider bij de jongens en juf
Rika bij de meiden. Volgende week gaan de leerlingen zelf aan de slag met de opstellingen en hopen we nog een
paar keer te kunnen oefenen. De leerlingen hebben het wedstrijdschema al meegekregen. Daarop is te zien dat
de eerste wedstrijd al om 13.00 begint. Daarom zullen de voetballers wat eerder naar huis gaan op 12 april zodat
we om 12.30 vanaf school kunnen vertrekken. We hopen op een sportief toernooi en op mooi weer uiteraard.
Het vervoer is inmiddels rond.
Week van het geld
Deze week is het de week van het geld. Thema dit schooljaar is: maakt geld gelukkig? In onze groep besteden we
op donderdag en vrijdag aandacht aan dit thema. We gaan aan de slag met de week van het geld krant en er ligt
zelfs een speciale Donald Duck op ons te wachten. Op de website: www.weekvanhetgeld.nl vindt u meer
informatie.
Foto's op de website
Vorige week hebben we het programma Samenwerken van Sociaal gedrag elke dag afgesloten met toneelstukjes.
Enkele zijn op de website geplaatst. Misschien leuk om te zien?
Mobiele telefoon voor groep 8
Wat gaan ze snel en wat hebben we er prachtig weer bij. Groep 8 mag dit jaar meedoen aan de uitdaging in
minder dan 80 dagen de wereld rond. Op de website plaatsen we regelmatig updates, maar u kunt dit thuis ook
zelf in de gaten houden nl. op website: www.80dagen.com
Woensdag 14 juni 2017 heeft groep 8 afsluiting van dit project in de Skâns in Gorredijk. De afsluiting start om
09.30 uur en duurt tot 11.30 uur. De bedoeling is dat we hier met auto's naar toe gaan. Noteer het dus alvast in
uw agenda. Dit uitje is alleen voor groep 8! De andere kinderen van de basisschool zijn dan op schoolreisje.
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