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CBS de Schalmei
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Algemeen nieuws
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.
Schoolfonds
Denk u nog aan de ouderbijdrage.
Ouderbijdrage per leerling 20 euro.
Schoolreisjes
De bedragen voor het schoolreisje zijn:
Groep 1 – 2
Sprookjeshof Zuidlaren
Groep 3 – 4
Duinenzathe Appelscha
Groep 5-6
Kameleondorp Terhorne
Groep 7
Amsterdam
Groep 8
Kamp Ameland

20 euro per leerling
22,50 euro per leerling
35 euro per leerling
26 euro per leerling
75 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 of ouderbijdrage de naam van uw kind en de groep.

Aanwezigheid directie
De eerste twee weken van april ben ik afwezig. U kunt dan met uw vragen terecht bij Juf Carina. Zij is de
plaatsvervangend directeur. Vanaf 18 april ben ik weer aanwezig.
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
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Kind op maandag
Week 16: 17 t/m 21 april 2017
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49
Week 17: 24 t/m 28 april 2017
Vakantie
Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Schoolkorfbal
De opgave voor het schoolkorfbaltoernooi is verstuurd. Het korfbaltoernooi vindt plaats op woensdag 17 mei te
Appelscha. De Schalmei heeft 4x een team voor groep 5/6 (met aanvulling van groep 4)opgeven en een team voor
groep 7/8. We hebben Anneke van Dijk bereid gevonden om voor onze school als scheidsrechter te fungeren.
Helaas is dat niet genoeg. Wie zou ook wel voor ons willen fluiten op het korfbaltoernooi? Daarnaast zijn we voor
elk team op zoek naar een begeleider. U kunt zich opgeven bij meester Alex (a.jonge@tjongerwerven.nl)
MR
De Medezeggenschapsraad van De Schalmei heeft een nieuwe mailadres: mrdeschalmei@tjongerwerven.nl. U
kunt hier altijd terecht voor vragen of informatie.
Rectificatie vrije dagen Hemelvaartvakantie
In een eerdere nieuwsbrief stonden verkeerde data betreffende de Hemelvaartvakantie. De juiste dagen zijn:
donderdag 25 en vrijdag 26 mei. In de schoolkalender staat het wel goed vermeld.
Paascrea
Dinsdag 11 april hadden we weer een paascrea op school. De kinderen werkten in schoolgroepjes met hun
schoolbroertjes en –zusjes. Het mooie hierbij is dat de oudere kinderen de jongere helpen bij de diverse activiteiten.
Prachtig om te zien. Er waren twee rondes: voor de pauze en na de pauze. Beneden werden de heerlijkste hapjes
gemaakt (wraps, knakworstjes in bladerdeeg etc.) en boven ging je knutselen. In de pauze gingen we met alle
kinderen naar buiten. Om ongeveer half 12 sloten we het af door natuurlijk de hapjes op te eten. Het was een
geweldige morgen, ook mede dankzij de vele ouders die hebben geholpen. Bedankt! De foto’s staan inmiddels op
de website.
Meivakantie
Vanaf 24 april t/m. 28 april hebben we meivakantie op de Schalmei.
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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
25 - 26
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

Groepsnieuws
Groep 1a/2a (de vlinders)
Alles groeit is het thema van deze periode en dat kunnen de kleuters als ze naar het raam kijken al goed zien. Er
zijn al verschillende bonen die we daar opgehangen hebben aan het groeien. Prachtig om te zien die
verwondering. Ook hebben we zelf jaarringen gemaakt op het plein(zie foto's in onze groepsmap op het
aanrecht). De Paashaas had Paaseitjes verstopt en die mochten we gaan zoeken(en opeten). Ook hadden we een
les over vruchten. Als afsluiting mochten de kinderen alles proeven. Er waren maar een paar die de avocado
durfden te proeven. Met de Soemoles hadden we het vorige week nog even over dat als je iets niet wilt dat je dit
duidelijk moet zeggen. Deze week was de regel, hulp vragen aan een ander(hoe doe je dat) en hulp bieden. En zeg
je dan dankuwel tegen oudere mensen of bedankt? Volgende week werken we nog over de letter b van bloeien.
In week 18 zijn dit 3 letters: K U S (voor Moederdag). Neemt iedereen weer iets mee voor op de lettertafel? Voor
het volgende thema hebben we schoenendozen nodig(na de meivakantie). Wil iedereen er 1 meenemen met de
naam erop t.z.t.?
Groep 1b/2b (kikkers)
We sluiten het thema ‘Alles groeit’ deze week af. De letter b houden we nog even aan en volgende week in de
breekweek gaan we ook de vorige letters herhalen. Wat hebben de kinderen veel voorwerpen meegenomen met
de letter b. Dinsdag hadden we een leuke paascrea. De kleuters hebben samengewerkt met hun schoolbroertjes
en -zusjes. Er zijn lekker hapjes gemaakt en iedereen heeft ook geknutseld. Ouders die mee hebben geholpen:
bedankt!! We hebben een aan paar weken assistentie van Alisa Kajuiter. Ze zit op het vmbo in Oosterwolde loopt
een paar weken snuffelstage. En voor juf heel handig: een paar extra handen in de klas! Volgende week is het de
laatste week alweer voor Alisa. Volgende week is er weer tijd voor mij om de kinderen te observeren. En bij de
soemo-les hebben we het over ‘Iemand uitnodigen’. We willen u vragen om aan uw kind een schoenendoos mee
te geven. Deze hebben we nodig voor het nieuwe thema na de meivakantie.
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Groep 3/4a
Een heerlijk paasweekend staat voor de deur. Dinsdag hebben wij dat al gevierd met een prachtige paasviering.
Wat zijn er mooie knutselwerkjes gemaakt en wat hebben we lekker gegeten van al die hapjes.
Groep 3 is momenteel bezig in kern 9 van veilig leren lezen. We zijn bijvoorbeeld bezig met dubbelwoorden als
schoolplein en fietsbel. Bij het rekenen zijn we aan de slag met de minsommen. Vandaag maken we toets 9.
Hierna gaan we proberen om de plus- en minsommen tot 10 uit ons hoofd te leren.
Groep 4 zit midden in kern 9 en is vandaag bezig met les 7. Zij zijn in de weer met de tafel van 8. Een van de
lastigste van allemaal. De ankerpunten kunnen ons daar bij helpen. Met spelling hebben wij net de spellingsregel
van zwarte mieren gehad. Het gaat hier om de stomme 'e' die klinkt als een 'u'.
Met de hele klas zijn we ondertussen aan het luisteren naar de verhalen van MAX en het dorp. Misschien heb u al
iets gehoord over de petten. Wij doen dit om beter naar ons zelf te kunnen kijken. Hoe reageren we op een
ander? Wat doen we als iemand de baas speelt? Iemand speelt doet steeds grappig, wat dan? En mag je, als je
iets spannend vindt, gewoon niet meedoen? Het is prachtig om te zien hoe de kinderen deze handvatten nu al
oppakken.
Groep 4b/5
Na een gezellige week met de paasviering en een lang weekend (goede vrijdag en tweede paasdag), staat er voor
volgende week weer van alles op het programma! We gaan donderdag naar het Fochteloërveen met groep 4b / 5
en vrijdag hebben we de Koningsspelen!
Met het oog op de excursie naar het Fochteloërveen zijn er een aantal zaken belangrijk. De kinderen moeten
laarzen aantrekken. Veel gebieden zijn erg nat, als een leerling geen laarzen aan heeft zijn heel veel stukken
natuur gewoonweg niet te bereiken. Hoewel het weer waarschijnlijk niet warm wordt, is er al wel een
waarschuwing van kracht voor teken en ander ongedierte. De kinderen moeten dus ook (regenbestendige!) lange
kleding aan doen. De excursie wordt verzorgd door ‘Stichting Natuurmonumenten’.
Geniet van het lange weekend dat aanstaande is!
Groep 6/7a
Vorige week donderdag is mijnheer Andries Toebes bij ons in de klas geweest. Hij is negenentachtig jaar oud en
kon ons veel vertellen over zijn leven in de oorlogstijd. Hij groeide op in Amersfoort, zijn ouders hadden Joodse
onderduikers en zijn vader en broer zaten bij Het Verzet. Het was een boeiend verhaal van meer dan een uur. De
kinderen hadden nog wel meer willen horen, zo spannend vonden ze het.
Weekhulp, actualiteit, voorwerp vd week, boekbespreking en spreekbeurt.
Volgende week, week 16 zijn Isabelle en Jochem de weekhulpen, Isa mag dan woensdag de actualiteit verzorgen.
Week 18 zijn Stef en Maureen de weekhulpen en heeft Hadassa de actualiteit op woensdag.
Week 19 zijn Janneke en Jens de weekhulpen en mag Mans de actualiteit op de woensdag doen.
Vrijdag 12 mei hebben Natalie, Melina en Lorenzo hun spreekbeurt.
Op vrijdag 31 maart heeft Melina het voorwerp van de week meegenomen. De kinderen dachten bij haar aan:
een grijper voor afval, een eierraper, een grijpstok, een ballenpakker. Ze kreeg de volgende vragen; Is het een
grijper voor afval?(nee); Gebruik je het om iets te grijpen? (ja); Is het iets voor eieren?(ja) ; Is het iets voor
Pasen?(nee); Als boeren eieren willen pakken, kunnen ze dit dan gebruiken? (ja); Gebruiken jullie hem thuis ook
(ja). Het was een eiergrijper.
Groep 7b/8
Gastspreker
Vorige week donderdag hebben we in de groep bezoek gehad van meneer Heikens. Hij heeft ons veel verteld over
de Tweede Wereldoorlog. Hij was zelf nog een kleine jongen, maar zijn verhaal was erg indrukwekkend. Ook heeft
hij ons veel foto's laten zien van de stad Groningen waar hij op dat moment woonde. Kinderen gaven dan ook aan
dat ze het erg interessant en leerzaam vonden.
Groep 8 nieuws
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Donderdag 13 april as. krijgen de leerlingen uit groep 8 het script van de film mee naar huis. De bedoeling is dat
ze thuis de tekst lezen en kleding etc. gaan verzamelen. We hebben hierover vorige week ook een mail over
gestuurd. Mocht iets niet duidelijk zijn, mail gerust l.boer@tjongerwerven.nl In de eerste week van mei, mail ik
alle laatste info nog naar de ouders, maar ook op school zal ik met de kinderen nog het één en ander doornemen.
Dinsdag 18 april en woensdag 19 april as. staat de IEP toets centraal. Per ochtend werken we aan twee
onderwerpen van maximaal een uur.
Op donderdagochtend 20 juli 2017 is groep 8 's ochtends vrij, alleen groep 8!
Alle kinderen uit groep 8 zijn vorige week geslaagd voor het theoretische gedeelte van het verkeersexamen!
Gefeliciteerd! Maandagochtend 29 mei 2017 vindt het praktijkgedeelte plaats. Later hoort u hier meer over. Dan
graag geen dokter bezoeken en orthodontistbezoeken plannen.
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