Voor uw agenda
Margemomenten en vrije dagen voor de maanden maart en april:
Maandagmiddag
26 maart
Zonnegroep en groep 4A
Dinsdagmiddag
27 maart
Wolkengroep en groep 3A
Donderdagmiddag
29 maart
Sterrengroep en groep 3B/4B
Paasweekend
30 maart t/m 2 april
Maandagmiddag
16 april
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
17 april
Wolkengroep
Donderdagmiddag
19 april
Sterrengroep
Vrijdagochtend 20 april: koningsspelen en de actie Wandelen voor water.
Koningsdag + meivakantie 27 april t/m 4 mei

zaterdag 24 maart
Leekster Lente Loop

zondag 25 maart
Ingang zomertijd

maandag 26 maart
Margemiddag Zonnegroep en groep 4A

dinsdag 27 maart
Leekster Lente loop
Margemiddag Wolkengroep en groep 3A
Aanstaande zaterdag 24 maart zullen er
15.45 uur Teamvergadering
meer dan 50 leerlingen van onze school
deelnemen aan de Leekster Lente loop. Begin
donderdag 29 maart
Margemiddag Sterrengroep en groep 3B/4B
deze week hebben alle kinderen die zich via
school voor de scholierenloop hebben
vrijdag 30 maart
aangemeld een cap, een startnummer en een
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
stempelkaart ontvangen.
start Paasweekend
De wedstrijdlopers hebben een cap en
startnummer met daarin een chip ontvangen.
Doe hier heel erg voorzichtig mee want deze chip registreert je eindtijd.
Het is de bedoeling dat de startnummers op de buik worden vastgespeld. Achter op het startnummer staat de naam en de
starttijd. Bij de wedstrijdlopers staat ook het aantal te lopen rondes vermeld. De start vindt plaatst op De Dam bij het
kerkje.
Wij wensen alle lopers een sportieve dag toe!

Bericht van de leerlingenraad
Wandelen voor water 2018 – Een sportieve actie door en voor
kinderen
Op de dag van de koningsspelen: 20 april 2018 gaan de leerlingen van de
groepen 7 en 8 meedoen met de actie Wandelen voor Water. Een sportieve
actie waarmee we geld gaan ophalen voor drinkwater in Liberia. We willen u
graag kort uitleggen wat de actie inhoudt.
Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor
een waterproject van ZOA. Het is niet zó maar een sponsorloop: de kinderen
dragen tijdens het traject van zes kilometer zelf zes liter water mee in een rugzak
(die krijgen ze van ZOA). Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met
water te moeten lopen, zoals leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks
moeten doen.
Woensdag 28 maart krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles door een medewerker/vrijwilliger van ZOA. Daarin
zullen de kinderen gaan nadenken over het belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze krijgen daarin te horen over het
project waarvoor de opbrengst van de actie bestemd is en uitleg krijgen over de sponsorloop.
Het lopen met zes liter water is natuurlijk een hele prestatie! De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een sponsorformulier
om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken. Wandelen voor Water is een actie waardoor de kinderen niet
alleen meer informatie krijgen over het waterprobleem in de wereld. Ze krijgen ook de mogelijkheid om zich in te zetten
voor leeftijdgenoten die in moeilijkere omstandigheden leven dan zijzelf.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst! Kijk voor meer informatie op www.zoa.nl of op www.wandelenvoorwater.nl
Met vriendelijke groet, De leerlingenraad
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Kleuterplein
Het plein voor onze kleuters is ook echt bestemd voor onze
kleuters. Het hek zorgt er ook voor dat onze zeer jonge leerlingen
op het plein blijven.
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben we meer ruimte.
Het grote betegelde deel achter school en de beide grasvelden aan
weerszijden van de school met toestellen en een pannakooi.
Voor schooltijd en tijdens pauzes vervullen leerkrachten van de
groepen 3 t/m 8 hun toezicht. Het toezicht is in mindere mate op het kleuterplein, omdat dit ook geen speelterrein is voor
de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en de kleuters direct door hun ouders naar het lokaal worden gebracht.
Toch komt het voor dat grotere kinderen – en dan met name voor schooltijd - spelen op het kleuterplein. Dit is niet
toegestaan. Daar is immers geen directe toezicht. We vragen ouders, die kleuters naar school brengen en ook oudere
kinderen uit hogere groepen meenemen, hun oudere kinderen te willen doorsturen naar hun ‘eigen’ speelplein. Daar is
toezicht. Bedankt voor de medewerking.
Onderwijsdag Quadraten
Woensdag 21 maart jl. was de eerste onderwijsdag van
onze nieuwe stichting. Het werd door heel veel deelnemers
als zeer inspirerend ervaren.
Tijdens de inleiding van één van de leden van het College
van Bestuur (Johan Heddema) werden alle deelnemers in de
gelegenheid gesteld met een woord aan te geven wat zij
belangrijk vinden voor onze stichting. Samen,
samenwerking, samenwerken sprongen er duidelijk uit. Zie
hiernaast het woordveld dat die ochtend m.b.v. onze
smartphones ontstond.
In het ochtendprogramma hield Marcel van Herpen op
cabaretachtige wijze voor zo’n 450 collega’s een pleidooi vooral de aandacht en de betrokkenheid van onze leerlingen
voorrang te geven. “Leer je leerlingen goed kennen en bouw een relatie met hen op, zodat je weet wat de behoeften zijn.
Geef de leerling het vertrouwen en het gevoel dat hij/zij ertoe doet. Daag ze uit en moedig ze aan. Een goede relatie is
mogelijk als je als onderwijsgevende je oprechte betrokkenheid toont.”
Het tweede deel van het ochtendgedeelte en het middaggedeelte werden workshops gegeven over heel veel verschillende
onderwerpen. Het was een zeer boeiende dag waarin we kennis konden maken met veel nieuwe collega’s.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

paprika









kiwi

appel

We werken over Pasen. De kinderen van groep 1 hebben al een mooi ei gestempeld en groep 2 heeft met
pandakrijt een paashaas getekend op een ei.
Liedje: Rode (groene enz.) stippen op een ei en een mooie strik er bij. Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij ,
welke kleur kies jij!!
Maandagmiddag zijn de kinderen vrij!
Alvast voor iedereen Fijne Pasen.
Deze en de volgende week werken we over Pasen. De kinderen van groep 2 hebben een mooi versierd ei gemaakt.
De kinderen van groep 1 knutselden een paashaasje. We hebben ook paasliedjes geleerd (Een paashaasje van
chocola, een paashaas met een mandje, een eitje hier, een eitje daar – een eitje met een randje... Tralalali, ,
Tralalalom, eieren in een kom!) In de klas hebben we eitjes verstopt en gezocht. We tellen ook met paaseieren.
Aanstaande dinsdagmiddag zijn de kinderen van de wolkengroep vrij. Het wordt een korte week. Vrijdag 30 maart
zijn de kinderen ook vrij. Ze beginnen weer op dinsdag 3 april.
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We werken flink over Pasen. We weten nu heel veel over het leven van de kip en de haan .
Liedje: Rode stippen op een ei, en een mooie strik erbij. En een ei voor jou en een ei voor mij. Welke kleur kies jij?
Veel succes gewenst bij de Leekster Lenteloop.
Donderdag middag 29 maart vrij.
Paasweekend van 30 maart t/m 2 april.





Deze week hebben we kern 8 afgerond. Vandaag hebben we de woordleestoets afgenomen. Het is heel duidelijk
zichtbaar dat er heel veel kinderen thuis aan het lezen zijn. Het tempo gaat steeds verder omhoog. Geweldig!! Het is
niet alleen belangrijk dat het kind voorleest, maar ook dat er nog aan het kind wordt voorgelezen. Dit werkt heel
goed voor het leesplezier. De wil om dan zelf mee te lezen of stiekem verder te lezen wordt alleen maar groter.
Blok 7 van rekenen is klaar. Deze week begonnen aan Blok 8. De kinderen weten al heel goed wat de verliefde
hartjes zijn. Deze week hebben ze geleerd wat de tweelingen zijn. Denk aan 4 en 4 is 8, 5 en 5 is samen 10 en 8 en 8
is samen 16.
Dinsdagmiddag is groep 3A vrij i.v.m. een margemiddag. Fijn weekend!






Donderdagmiddag is er een margemiddag voor groep 3/4
Donderdag zijn we begonnen met het toetsen van de tafel van 5, volgende week gaan we hier mee verder.
Juf Nynke was maandag ziek waardoor de spreekbeurten niet door gingen. Deze verschuiven naar volgende week.
Fijn weekend!






Dinsdag is het dictee van het woordpakket thema 5. Nog even goed oefenen dus.
Maandag beginnen we met het overhoren van de tafel van 5 en 10
Maandagmiddag is er een margemiddag voor groep 4A.
Goed weekend.



Dinsdagochtend hebben we op de Stapsteen een prachtige voorstelling gezien, één persoon verzorgde het hele
toneelstuk, ontzettend knap vond iedereen het!
Dinsdagmiddag hadden we het afscheidsoptreden van onze drummeester. Beide groepen 5 hebben voor elkaar
opgetreden. Het klonk fantastisch! Met onze eigengemaakte drumstellen en muziekinstrumenten is er heel wat
geleerd de afgelopen weken! Binnenkort krijgen de kinderen een flyer mee met informatie over een gratis drum les
bij de muziekschool in Leek. Sommige kinderen hebben echt talent! Doen dus!
Deze week hebben de kinderen de samenvatting van aardrijkskunde en topo meegekregen. De toets is op
donderdag 29 maart. Het is vrij veel leerstof, wellicht is het verstandig om tijdig te beginnen met leren. De kinderen
hebben wel echt wat begeleiding nodig bij het leren van deze eerste combitoets van aardrijkskunde en topo.
Zoals bovenin deze nieuwsbrief ook te lezen is, hebben we in de klas besproken dat het niet de bedoeling is dat
oudere kinderen (groepen 3 t/m 8) voor of na schooltijd spelen op het kleuterplein. Wilt u hier samen met uw
oudere kind ook op letten?
Fijn weekend alvast!














Afgelopen dinsdag hebben we genoten van een prachtige voorstelling. Het speelde zich af in de vroege
middeleeuwen en ging over een man met een stenen hart. Het was genieten!!!!
Diezelfde dinsdag hebben we voor het laatst muziekles gehad van meester Roelf. Aan de andere groep 5 hebben we
laten horen wat we allemaal geleerd hebben op het gebied van slagwerk en dat was best indrukwekkend na zo'n
korte tijd. Voor kinderen die graag door willen gaan op drumgebied kunnen terecht bij de muziekschool in Leek.
De eerste les is gratis. Binnenkort komt er een flyer met daarin informatie.
Juf Epie is maandag voor het laatst in onze groep. We willen haar ook langs deze weg hartelijk bedanken voor al het
werk dat ze voor onze school heeft gedaan en in het bijzonder voor haar inzet in de groep.
We wensen iedereen een fijn weekend.



Aanstaande maandag krijgen de kinderen de samenvatting van Naut mee naar huis. De toets wordt op dinsdag 3
april afgenomen. Eén dag extra i.v.m. de topo toets van aanstaande woensdag.
 Afgelopen dinsdag zijn wij naar de voorstelling 'De man met het stenen hart geweest', wat hebben we genoten!
Vervolg van groep 6A op de volgende pagina.
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Ook zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de seizoensluiting. De seizoensluiting vindt plaats op
dinsdagmiddag 10 april, de exacte tijden krijgen de ouders waarvan de kinderen mee doen aan de seizoensluiting
binnenkort.
Graag ontvangen wij het gele rekenboek en de rapporten terug op school.
De rekentoets van blok 7 is afgenomen. Het metriekstelsel blijft lastig voor veel leerlingen.
Bij taal hebben we het gehad over 'leenwoorden', woorden die uit een ander land komen.
Bij spelling leren we woorden die op –teit (dit heeft niks met de 'tijd' te maken) eindigen.
Het controle dictee wordt afgenomen op donderdag 5 april, goed oefenen dus!
Vandaag was de laatste dag dat we 'Strijkers in de klas' hadden.
Wat hebben we dinsdag een prachtige voorstelling gezien! Iedereen was enthousiast en wat hebben we ons goed
gedragen! Top.
Maandag maken we de toets van rekenen van blok 7. Als je thuis wilt oefenen in je gele boek, kan dat met: BLOK 7
les 13.
Woensdag krijgt groep 7b een gastles over "wandelen met water". Zie het algemene stuk in deze nieuwsbrief.
Het controle dictee over blok 6 is op 5 april. De woordpakketten zijn al mee naar huis.
Allemaal een fijn weekend
Het studeren, voor jezelf en samen met anderen, gaat steeds beter. We oefenen afwisselend de informatie van het
komende NAUT-proefwerk, de informatie van aardrijkskunde (grondstoffen, milieu, energie) en geschiedenis (de
geschiedenis tot de Romeinse tijd). Na de paasdagen gaat de samenvatting van aardrijkskunde mee naar huis. Het
proefwerk staat voor 9 april op het programma.
En natuurlijk houden we ons bezig met het theoretisch verkeersexamen. Oefenen, even opnieuw uitleggen, elkaar
overhoren. Thuis kan er ook nog steeds worden geoefend. Op de site van Veilig Verkeer Nederland staan
proefexamens die lijken op het echte examen. Misschien ook een leuke "opfrisser" voor ouders!
Woensdag krijgt groep 7a een gastles over "wandelen met water". Zie het algemene stuk in deze nieuwsbrief.
Vandaag is juf Epie voor het laatst bij ons in groep 7a. Na de paasdagen neemt juf Elske het stokje van haar over. Juf
Epie: Bedankt voor alles en we zouden het leuk vinden je nog eens te spreken. Tot ziens!
We zijn begonnen met het invullen en bespreken van de oefentoetsen Centrale Eindtoets. De opgaven die de
leerlingen maken zijn de vragen van vorig schooljaar. Het betreffen de vakken: taal (spelling, taal, woordenschat,
begrijpend lezen) en rekenen. De leerlingen kunnen zo zien op wat voor een manier, en waarom, de vragen worden
gesteld. Een goede oefening voor de Centrale Eindtoets die vanaf 17 april wordt afgenomen.
De volgende toetsen staan op het programma: dinsdag 27 maart woordenschat les 9 en 10, maandag 9 april
geschiedenis deel 4, vrijdag 13 april controledictee spelling deel 6. Voor deze toetsen hebben de leerlingen
oefenbladen gekregen.
Donderdag hebben we uilenballen geplozen. Met satéprikkers, tandenborstels en een zoekkaart zijn we op zoek
gegaan naar de botjes van muizen. Voor een aantal wel een smerig werkje, maar er waren ook leerlingen bij die dit
pluizen uiterst secuur konden verrichten.
Woensdag krijgt groep 8a een gastles over "wandelen met water". Zie het algemene stuk in deze nieuwsbrief.
We zijn begonnen met het invullen en bespreken van de oefentoetsen Centrale Eindtoets. De opgaven die de
leerlingen maken zijn de vragen van vorig schooljaar. Het betreffen de vakken: taal (spelling, taal, woordenschat,
begrijpend lezen) en rekenen. De leerlingen kunnen zo zien op wat voor een manier, en waarom, de vragen worden
gesteld. Een goede oefening voor de Centrale Eindtoets die vanaf 17 april wordt afgenomen.
We werken in de klas steeds gerichter met leerdoelen in Snappet. Ook thuis kan uw kind met behulp van de
individuele inloggegevens werken aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Uw kind weet inmiddels deze leerdoelen
goed te vinden en te herkennen binnen Snappet.
Woensdag krijgt groep 8b een gastles over "wandelen met water". Zie het algemene stuk in deze nieuwsbrief.
Voor uw agenda: 4 april woordenschattoets thema 7 en 8, 9 april toets geschiedenis hoofdstuk 4 en 13 april dictee
woordpakket 6. Op 17,18 en 19 april is de centrale Cito-eindtoets.
Fijn weekend!

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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