Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand maart:
Woensdag
21 maart
Onderwijsdag Stichting Quadraten
Maandagmiddag
26 maart
Zonnegroep en groep 4A
Dinsdagmiddag
27 maart
Wolkengroep en groep 3A
DonderdagMIDDAG
29 maart
Sterrengroep en groep 3B/4B
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis donderdag 29 maart i.p.v.
donderdagmiddag 29 maart!!
Horloge zoek
Afgelopen woensdag heeft Sven Bolt uit groep 5b zijn (blauwe) horloge
vergeten. Het lag op de bank in de jongenskleedkamer. Toen hij hem wilde
ophalen kon hij het niet terugvinden. We hebben overal gezocht, maar het
horloge is niet teruggevonden. Misschien dat iemand anders hem per ongeluk
heeft meegenomen. Als je het horloge ergens vindt, wil je het dan
terugbezorgen bij Sven. Hij was erg aan zijn horloge gehecht.

dinsdag 13 maart
9.00 uur Directieoverleg
10-minutengesprekken groep 1-2

woensdag 14 maart
13.30 uur Damtoernooi pupillen
Laatste inlever dag Bag2School

donderdag 15 maart
Laatste inlevermoment kledingzakken Bag2School
tot 10.00 uur!

Leekster Lenteloop
Op zaterdag 24 maart wordt de Leekster Lenteloop weer gehouden. Alle leerlingen hebben afgelopen week een flyer met
informatie en een aanmeldstrookje meegekregen. De kinderen kunnen zich via school opgeven door het strookje samen met
het inschrijfgeld in een gesloten envelop bij de leerkracht in te leveren.
In tegenstelling tot wat er op de flyer staat, willen wij u verzoeken de envelop met de aanmelding voor de Leekster
Lenteloop UITERLIJK DINSDAG 13 MAART IN TE LEVEREN op school.
Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen puilt weer uit met broodbakjes, gymkleding, sjaals, mutsen, handschoenen en nog veel
meer. Aanstaande woensdagochtend 14 maart tussen 8.30 en 10.30 uur zullen wij alle gevonden voorwerpen uitstallen bij het
werkplein van de groepen 5. U heeft dan de mogelijkheid om te zien of er ook iets van uw zoon/dochter tussen ligt.
Alles wat vóór 10.30 uur niet is opgehaald, zullen wij meegeven aan Bag2School.
Kledingactie Bag2School
Deze actie loopt nog door tot volgende week donderdagochtend 15 maart. U kunt die dag tot 10.00 uur de kledingzakken
inleveren op school. De kleding wordt verzameld op het podium van het speellokaal. Alvast hartelijk dank voor de
medewerking.
Wijziging mailadressen
In de voorjaarvakantie zijn de mailadressen van alle personeelsleden gewijzigd. Het stukje ‘westerwijs’ is vervangen door
‘quadraten’.
Schooltoernooi Dammen
Afgelopen woensdag hebben een aantal leerlingen van groep 6 het schooltoernooi dammen afgesloten met een
verdienstelijke gedeelde 4de plaats. Er werden door: Marit, Joey, Tom, Anne en Keann flink gestreden om de winst. Gerda
( de moeder van Joey) was hierbij hun coach. Haar willen we hartelijk bedanken voor de inzet. We gaan kijken of deze
leerlingen van groep 6 volgend jaar en misschien ook nog wel in groep 8 in de prijzen kunnen vallen.
Aanstaande woensdag zijn de leerlingen van groep 7 en 8 aan de beurt. In het Sportcentrum Leek vormen ze twee teams.
Jullie krijgen de schoolshirts volgende week dinsdag van meester Jeroen. Veel plezier en succes voor jullie.
Schoolfruit

Galiameloen

Halfbloedsinaasappel
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Juf Jeannette was dinsdag en woensdag ziek. Gelukkig kwam juf Riek invallen.
De kinderen hebben over vormen gewerkt met juf Aly. Er staat ook een voeldoos in de klas. Met juf Riek hebben de
kinderen over voorjaarsbloemen gewerkt. Het liedje" er liggen bolletjes in de grond" hebben ze ook geleerd. (zie
voor de tekst de sterrengroep).
Denkt u aan de aanmelding voor de Leekster Lenteloop?
Esmee is bij ons in de klas gekomen. Veel plezier in de zonnegroep meisje!
Woensdag 7 maart is Evy Dijkstra 4 jaar geworden. We zien al dat ze met veel plezier naar school gaat. Welkom in
de wolkengroep Evy!
Zaterdag 24 maart vindt de Leekster Lenteloop plaats. Opgave graag op tijd naar school brengen.
Het thema van volgende week is lente en bolletjesbloemen. Op de valreep kregen we nog een koude week. Toch
krijgt de zon nu al steeds meer kracht. De lente komt er langzamerhand aan.
Dinsdag zijn er oudergesprekken. U kunt via de hoofdingang naar binnen.
We werken over de Lente. We hebben tulpen en sneeuwklokjes gemaakt.
Liedje: Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen. Er liggen bolletjes in de grond overal in het rond. Wakker
worden, wakker worden. Alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten, de bloemetjes groeien buiten.
Dinsdag oudergesprekken!!! Via de hoofdingang naar binnen.
Welkom bij ons in de groep, Muzammil Djabbari.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
Wat gaat de week toch snel! Het is alweer licht buiten en de vogels fluiten als we naar school toe gaan. Het is weer
tijd voor de lente en ook weer tijd om de klas in lentesferen te veranderen. De eerste werkjes liggen al te drogen!
Kom gerust de werkjes bewonderen in de groep.
Deze week hebben de kinderen de nk geleerd. De woorden die de kinderen moeten schrijven en lezen worden
steeds langer en moeilijker. Het is daarom zeer belangrijk dat de kinderen veel lezen thuis!
Met rekenen zijn we begonnen met lange sommen uitrekenen zoals 3+5+7=.
De deelname aan de Leekster Lenteloop moet voor 13 maart opgegeven worden.
Fijn weekend!



Zo te horen heeft iedereen een fijne vakantie gehad, fijn!
We hebben de eerste toetsen alweer achter de rug. Groep 3 heeft kern 7 afgesloten en groep 4 heeft het
controledictee gehad en de rekentoets.
Woensdag 14 maart is de taaltoets. Hier worden onder andere de woorden (en betekenis) van de woordenlijst
getoetst. Nog even oefenen dus. Ook hebben de kinderen het alfabet geleerd. Dit wordt ook getoetst. Sommige
kinderen vonden dit nog wel lastig. L-m-n-o werd 'ellemennoo'. Ze hadden niet in de gaten dat dit vier letters
waren. Goed om dit thuis ook nog even te oefenen.
Zoals gezegd is de rekentoets van groep 4 afgenomen. Blijf thuis toch nog goed aandacht besteden aan het
klokkijken. Dit blijft terugkomen en wordt steeds moeilijker.
Vanaf maandag 19 maart zullen we met groep 4 beginnen met het toetsen van de tafel van 5.
Groep 4 start binnenkort met het houden van een spreekbeurt. Het is handig om het thuis alvast een beetje te
hebben over een onderwerp. Uiteraard zullen we het hier in de klas ook over hebben en uitleg geven over de
inhoud.
De deelname aan de Leekster Lenteloop moet voor 13 maart opgegeven worden. Fijn weekend!







Nog niet alle kinderen hebben hun rapport weer ingeleverd. Wilt u het meegeven naar school.
De deelname aan de Leekster Lenteloop moet voor 13 maart opgegeven worden.
Volgende week krijgen de kinderen het woordpakket voor het volgende blok mee.
Volgende week krijgen een aantal kinderen huiswerk mee n.a.v. de toets, zodat ze nog extra kunnen oefenen.
We wensen iedereen een goed weekend.
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Wat hebben we een heerlijke vakantieweek gehad! Iedereen heeft zo fijn buiten kunnen zijn! Geweldig!
A.s. dinsdag 13 maart is het controle dictee. Dit stond in de groepsapp vermeld. Mocht u nog niet in de groepsapp
zitten? Geef uw kind even een briefje mee met uw 06-nummer. Juf Elske zorgt dan dat u in de groepsapp komt. Er
staan altijd belangrijke zaken in!
Met rekenen zijn we bezig met erg lastige sommen. Het zijn grote min/plussommen over het tiental of over het
honderdtal heen. De kinderen hebben donderdag een huiswerkblad meegekregen. Mocht u vragen hebben over het
aanleren van deze sommen (is iets anders dan we vroeger aangeleerd kregen), kom dan gerust! Ook deelsommen
met rest komen dit blok weer aan bod, goed oefenen met de tafels dus!
We hebben het deze week over zelfvertrouwen gehad. Wat is zelfvertrouwen en waardoor krijg (of geef) je het? Dit
leverde erg interessante en leuke gesprekken op! Zo kwamen we erachter dat wanneer je iemand een compliment
geeft, om iemand zelfvertrouwen te geven, dat zo'n compliment dan wel écht gemeend moet zijn, dus zonder gekke
stemmetjes of zonder teveel te overdrijven. Anders voelt het niet echt. Vast een onderwerp wat we vaker gaan
bespreken!
Binnenkort krijgt ieder kind naast de normale samenvatting van aardrijkskunde, ook een oefenblad van topo mee.
Dit blok zal de eerste topotoets zijn. De kinderen wordt duidelijk uitgelegd hoe&wat, mocht u vragen hebben kom
dan gerust! De topotoets en aardrijkskunde toets is een toets in één, wordt dus tegelijkertijd afgenomen.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
Nu eerst een heel fijn weekend!
Zo'n vakantieweek vliegt voorbij. We hebben heerlijk kunnen genieten van het fraaie winterweer.
Maandag 12 maart is de toets over hoofdstuk 3 van geschiedenis. De samenvatting is reeds meegegeven.
Op woensdag 14 maart is de toets over hoofdstuk 2 van Naut. Ook daarvan is de samenvatting meegegeven.
En tenslotte; op donderdag 15 maart het controle dictee van woordpakket 5.
Aanstaande dinsdag hebben we weer "slagwerk in de klas" dus het zelfgemaakte slagwerk graag weer mee naar
school.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
We wensen iedereen een fijn weekend.
We zijn weer begonnen en het controle dictee van thema 5 is geweest. Volgende week krijgen de kinderen het
woordpakket van thema 6 mee naar huis om rustig te oefenen. Oefen vooral de spellingsregels. Zodra de datum van
het dictee bekend is, laten wij u dat weten.
Een aantal leerlingen hebben oefenbladen voor rekenen mee naar huis gekregen. Deze oefenbladen hoeven niet
terug naar school.
Blijf de tafels van 6, 7, 8 en 9 thuis goed oefenen.
De kinderen hebben afgelopen dinsdag de samenvatting van geschiedenis mee naar huis gekregen, aanstaande dinsdag
volgt de toets.
Aanstaande woensdag geeft juf Paula topo mee naar huis, de toets volgt op woensdag 28 maart.
Alle leerlingen van groep 6 en 7 hebben een brief meegekregen over de aanmelding voor de HVO- en GVO-lessen
in het volgende schooljaar. Alle kinderen moeten de aanmeldingsbrief (ook als geen van beide wordt gekozen) voor
16 maart a.s. weer ingevuld inleveren bij de groepsleerkracht.
Joey, Marit en Tom hebben afgelopen woensdag meegedaan met het damtoernooi, toppers!
Vandaag zijn we begonnen met het project 'Strijkers in de klas'. De kinderen leren een lied op de viool, contrabas of
cello. De kinderen mogen de instrumenten mee naar huis, deze instrumenten worden volgende week vrijdag terug
op school verwacht. Denk er om dat de instrumenten in de hoes blijven als ze niet worden gebruikt. Ga er
voorzichtig mee om, het is leen materiaal.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
Wij wensen iedereen een fijn weekend.





We zijn weer met frisse moed weer gestart na de vakantie.
Iedereen zit ook weer op een nieuwe plaats.
Alle leerlingen van groep 6 en 7 hebben een brief meegekregen over de aanmelding voor de HVO- en GVO-lessen
in het volgende schooljaar. Alle kinderen moeten de aanmeldingsbrief (ook als geen van beide wordt gekozen) voor
16 maart a.s. weer ingevuld inleveren bij de groepsleerkracht.
 Keann en Anna hebben meegedaan aan het damtoernooi op woensdagmiddag. Het waren leuke wedstrijden.
vervolg van groep 6B/7B op volgende pagina
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Op donderdag hebben we ons controledictee gemaakt. We hebben onszelf een doel gesteld en vragen ons af hoe
we onze resultaten nog verder kunnen verbeteren (door juf, door je ouders of door jezelf?). Volgende week gaan
we kijken of we ons doel bereikt hebben.
Ook de taaltoets is afgenomen. Groep 6 had een moeilijk onderdeel over voltooide en onvoltooide tijd, maar we
hebben er nog even goed op geoefend en dat hielp! 'Oefening baart kunst'!
De spreekbeurten zijn ook begonnen. Anna en Romy hebben het spits afgebeten. Denk erom dat je op tijd begint
met de voorbereidingen, dan kun je vaker (langer)oefenen.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
Prettig weekend.
Afgelopen maandag zijn we 's morgens begonnen met vakantiebelevenissen-interviews. De interviewer stelde vragen
die je niet met ja of nee kunt beantwoorden en die informatie opleveren. Daarvan maak je dan weer een kort
verslagje. Een leuke, maar best wel lastige opdracht.
Dinsdagochtend is het controledictee afgenomen. De resultaten zijn over het algemeen prima, hoewel de
spellingafspraken die geleerd moesten worden best lastig zijn. Compliment!.
Donderdag is de kaart van België en Luxemburg meegegaan naar huis. Het proefwerk staat gepland voor donderdag
15 maart.
Tijdens de lessen gaan we nu beginnen met studeren: Voorbereiding op de proefwerken aardrijkskunde, natuur
(Naut) en geschiedenis die er aan staan te komen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. In de nieuwsbrief kunt u lezen
wanneer welk proefwerk wordt afgenomen.
Alle leerlingen van groep 6 en 7 hebben een brief meegekregen over de aanmelding voor de HVO- en GVO-lessen
in het volgende schooljaar. Alle kinderen moeten de aanmeldingsbrief (ook als geen van beide wordt gekozen) voor
16 maart a.s. weer ingevuld inleveren bij de groepsleerkracht.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
Zo langzamerhand zijn alle kinderen weer terug van ziek geweest. Als dan ook alle blessures nog hersteld zijn, dan
gaat groep 7a weer gezond de lente in.
Een gezellig weekend gewenst.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren!!
De reguliere Cito-toetsen zijn afgerond. De adviezen gegeven en de inschrijfformulieren bij de VO-scholen
ingeleverd. En dus staat de Centrale Eindtoets op het programma. Op 17, 18 en 19 april wordt deze toets
afgenomen. Voorafgaande hebben de leerlingen een boekje met informatie gekregen. Als er nog vragen zijn over
deze toets, graag de desbetreffende leerkracht vragen.
Een fijn weekend allemaal.
We zijn weer fris en fruitig gestart na de vakantie!
Voor in de agenda: Toets Natuurkunde: 23 Maart. Bij dit hoofdstuk hoort dit keer geen topo-toets. De kinderen
hebben vandaag oefenstof meegekregen en ze hebben eigen aantekeningen in hun mapje.
Maandag a.s. toets geschiedenis hoofdstuk 3 (deze was uitgesteld) en woordenschat thema 5 en 6.
Op 17, 18 en 19 april wordt centrale cito-eindtoets toets afgenomen. Afgelopen week hebben de leerlingen een
boekje met informatie hierover gekregen. Mocht u eventueel vragen hebben kunt u bij de leerkrachten terecht.
Aanmelding voor de Leekster Lenteloop, 12 maart of 13 maart inleveren.
Komende dinsdag is er een invaller. Meester Werner volgt dan een verdiepingscursus over Snappet.
Komende vrijdag komen mensen van De Zijlen een gastles geven.
Het nieuwe mailadres van de leerkrachten is w.duursma@quadraten.nl en d.jonkman@quadraten.nl.
Fijn weekend allemaal!

maandag t/m vrijdag (woensdag niet):
Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw
kind(eren) vermeldt.
Kosten : € 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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