Voor uw agenda
De margemomenten voor de maand maart:
 Alle groepen op woensdag 22 maart
 Sterrengroep op maandagmiddag 27 maart
 Wolkengroep op dinsdagmiddag 28 maart
 Zonnegroep op woensdag 29 maart

woensdag 22 maart
onderwijsdag Westerwijs
alle kinderen vrij

vrijdag 24 maart
Vervanging groepsleerkrachten
afscheid juf Grieta
In een nieuwsbrief van december hebben we u geïnformeerd over de
moeilijkheid om vervanging te krijgen voor zieke leerkrachten. Op dit moment
speelt dit heel erg voor de scholen in onze regio.
Bij verzuim van een groepsleerkracht wordt door de directie een verzoek voor een invaller ingediend bij het
personeelsbemiddelingsbureau Slim in Groningen. Zij gaan op zoek naar een kandidaat. Het probleem is dat er op dit
moment haast geen invallers meer zijn, waardoor we te horen krijgen dat ons verzoek niet kan worden gehonoreerd. En als
er al een vervanger is, kan deze meestal maar één dag. Bij langdurig verzuim betekent dat verschillende gezichten voor de
groep. Het is niet anders.

Wanneer er geen invaller beschikbaar is, kijken we binnen onze school eerst of er iemand van ons eigen team zo mogelijk de
groep kan overnemen. Het opsplitsen van de groep en verdelen over andere groepen behoort ook tot de mogelijkheid. Wel
heel onrustig voor de groep zelf en voor de groepen die extra leerlingen erbij krijgen.
De laatste optie is kinderen naar huis sturen, hetgeen in januari al een keer is gebeurd.
Ouders met onderwijsbevoegdheid gezocht
Gezien de bovenstaande problematiek stellen via de nieuwsbrief de vraag of er
onder onze ouderpopulatie mensen zijn met een onderwijsbevoegdheid, die in
noodgevallen inzetbaar kunnen. Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid
en ook bereid in te vallen, kunt u contact op nemen met Peter Pijlman.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen komkommer, donderdag een
sinaasappel en vrijdag een appel.
1. Komkommer (5 lln.)

2. Sinaasappel
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Woensdagochtend heeft Inge de puppy’s Bo en Sterre (bouviers) aan ons laten zien. Ze vertelde wat honden eten en
drinken, waar ze slapen en nog veel meer. Dank je wel Inge, we vonden het heel leuk.
We werken over de boerderij. Fijn dat er al veel spullen zijn meegenomen door de kinderen.
Op 21 maart, als Tobias jarig is, gaan we naar de boerderij van de familie van Kleinwee in Zevenhuizen.
Deze week zijn we gestart met het project over de boerderij, een leuk onderwerp! Volgende week dinsdag 21 maart
gaan we een boerderij in Zevenhuizen bekijken. Fijn dat het vervoer via de groepsapp zo was geregeld!
Juf Vera gaat de komende periode hele dagen les geven. Juf Petra gaat zich dan bezighouden met leerlingenzorg in alle
kleutergroepen.
Gevraagd: doosjes voor het project.
Opzegversje:
Biggetje, biggetje in de modder
Hier zit een vlek en daar weer een klodder
Vuil zijn je pootjes en zwart is je snoet
“Zeg biggetje, vindt je moeder dat goed?”
We werken flink over het thema de boerderij. Leuk wat jullie allemaal al hebben meegenomen. Super!!
Dinsdagmiddag gaan we naar de boerderij in Zevenhuizen. We vertrekken om 13.00 uur van school.
We hebben voldoende vervoer dankzij de snelle reacties op de groepsapp. Fijn.
Liedje:
Een koetje en een kalfje die liepen door de wei,
toen kwam er een heel klein varkentje voorbij,
dat zei, dat zei, geef dat kalfje maar aan mij.
Nee zei de koe, boe boe boe, nee zei de koe boe boe boe.
Woensdag 22 maart margedag.
Donderdag 30 maart is de afsluiting van het project van 17.00 uur- 18.30 uur. U krijgt nog een uitnodiging.
Deze week hebben we geoefend met woorden die eindigen op eer, eur en oor. En we hebben geoefend met woorden
die eindigen op een klinker, zoals bijvoorbeeld vla, la en ga.
We zijn begonnen met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s en oma’s
zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 30 maart van 17.00 tot 18:30. Zet het alvast in de
agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn natuurlijk
altijd welkom!
Fijn weekend!
We zien bij veel kinderen het effect van vaak oefenen met lezen. Knap hoor! Goed blijven oefenen dus!
Deze week hebben we geoefend met woorden die eindigen op eer, eur en oor. En we hebben geoefend met woorden
die eindigen op een klinker, zoals bijvoorbeeld vla, la en ga.
Bijna alle kinderen hebben een schoenendoos ingeleverd voor ons project. Heeft u thuis nog 1 extra liggen? Die kunnen
wij goed gebruiken!
We zijn begonnen met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s en oma’s
zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 30 maart van 17.00 tot 18:30. Zet het alvast in de
agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn natuurlijk
altijd welkom!
Fijn weekend!
We zijn druk in de weer met ons project over de boerderij. Op donderdag 30 maart is de afsluiting. U krijgt hiervoor
nog een uitnodiging.
Met rekenen zijn we bezig met klokkijken, verhaaltjessommen en optellen en aftrekken over het 10-tal
(57 + 16 = … en 72 – 25 =…)
Woensdag 22 maart is er een margedag.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
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We zijn begonnen met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s en oma’s
zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 30 maart van 17.00 tot 18:30. Zet het alvast in de
agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn natuurlijk
altijd welkom!
Aangezien wij zijn begonnen met het project ‘De boerderij’ willen wij de klas graag inrichten in dit thema. Als jullie thuis
nog leuke spullen hebben rond dit thema mogen jullie dit meenemen naar school!
Daan is zijn grijze sok met letters kwijt geraakt tijdens de gymles. Heeft iemand deze gevonden?
Fijn weekend!
Deze week hebben we flink geoefend met begrijpend lezen, vrijdag hadden we de toets. Komende week gaan we
beginnen met een nieuw blok. Daarin leren we terugkijken naar een tekst, conclusies trekken en de tekst te beoordelen.
Op maandag 20 maart gaat de samenvatting van geschiedenis mee. Op maandag 27 maart is de toets. Succes met leren!
In de klas zijn we druk met het boerderijproject. Er is al een mooie tafel en in de klas hangen mooie werken van de
kinderen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
We zijn inmiddels gestart met het project “boerderij”. Dit thema zal de komende 2 weken als een rode draad door ons
programma lopen en wordt 30 maart afgerond met een kijkavond/middag.
Voor ons project hebben we lege dozen, doosjes, wc-rolletjes e.d. nodig. Graag inleveren bij de juf. Alvast heel erg
bedankt.
Aanstaande dinsdag heeft Tessa haar spreekbeurt en donderdag Emma.
Donderdag 23 maart heeft groep 6 de toets over hoofdstuk 2 van Aardrijkskunde en vrijdag de 24 ste heeft groep 5 de
toets over hoofdstuk 2.
Groep 5 kan de tafel van 8 oefenen. Maandag 27 maart is de overhoring. Kinderen die de tafel van 7 nog niet beheersen,
kunnen deze aanstaande maandag herkansen.
Onze actie “scoor een boek” loopt bijna ten einde. De afsluiting is donderdag 6 april en dan worden we in Grootegast
verwacht. Houdt u deze datum even vrij want we hebben ouders nodig voor het transport. Meer info volgt.
Het aardrijkskunde/topografieproefwerk is meegegeven naar huis. De cijfers varieerden nogal: Van heel hoog tot
onvoldoende. Alle kinderen die het proefwerk onvoldoende hebben gemaakt, mogen aanstaande dinsdag een herkansing
maken. Tijdens de les is nog eens uitgelegd hoe je kunt oefenen.
Maandag is het controledictee van woordpakket 5 aan de beurt.
We zijn in de afgelopen week begonnen met werken aan het schoolproject over de boerderij. Voor wat betreft groep 6a
zal dat een zeer bijzonder project worden. We houden nog even geheim waar we aan werken, maar er wordt volop
overlegd, er worden plannen gemaakt en uitgewerkt en er worden presentaties voorbereid.

Hallo, mijn naam is Iris van der Kaap. Ik ben 22 jaar oud en woon in Haulerwijk. Ik studeer aan de Pabo op de Hanzehogeschool in
Groningen. Momenteel zit ik in het laatste jaar. In februari ben ik begonnen met mijn LiO-stage in groep 6a. Tot nu toe heb ik het erg
naar mijn zin! Op dinsdag, woensdag en donderdag sta ik voor de groep. Wanneer u vragen heeft over zaken betreffende uw kind of
de groep, dan kunt u op deze dagen ook bij mij terecht.









Komende donderdag is het controledictee van woordpakket 6.
Zou u uw kind zoveel mogelijk ‘kosteloos materiaal’ willen meegeven naar school? Hiermee bedoelen wij lucifersdoosjes,
rietjes, closetrollen, wol, sponsjes, houtsnippers, kurken, piepschuim, kleine kartonnen doosjes, doppen, stro,
houtsnippers, stro, etc. Meerdere kinderen hebben al wat meegenomen, super!
We zijn begonnen met het project; de boerderij. Alle ouders en opa’s en oma’s zijn welkom om te komen kijken op
donderdag 30 maart van 17.00 tot 18:30. Zet het alvast in de agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee
waarop staat wat de bedoeling is.
We zijn met rekenen bezig met de maten van het metriek stelsel en het berekenen van de inhoud.
We zoeken voor 13 en 20 april en voor 4 mei nog een ouder voor het kookcircuit (14:30 – 15:15). We maken
appelmoes en dat is heel leuk en lekker! Opgave bij de moeder van Iris Gerretzen of meester Werner
Dinsdag 21 maart is de topotoets.
Voor het verkeersexamen kan er thuis geoefend worden op de site: www.verkeersexamen.vvn.nl (oefenexamen)
Het theoretisch examen is begin april.
Goed weekend!
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We zijn begonnen met het project ‘de boerderij’. In groepjes gaan we daarmee aan de slag. Vraag uw kind ernaar,
misschien hebt u nog spulletjes thuis, die gebruikt kunnen worden voor de presentatie op 30 maart.
Volgende week donderdag is de topo toets. Kaartjes zijn mee naar huis. Op die donderdag is er ook het controle dictee
van woordpakket 5
Op woensdag 22 maart is er een margedag voor alle groepen, dus voldoende tijd om te oefenen voor het dictee en de
topo toets ;)
De toets van natuur is op maandag 27 maart. De samenvatting is mee naar huis.
Volgende week starten we het oefenen met de Centrale Eindtoets. De toets van vorig wordt gebruikt om te laten zien
op wat voor een manier de vragen worden gesteld. Welke onderdelen/vakken zijn belangrijk en hoeveel tijd is er nodig
om een toets te maken. Dit alles wordt besproken om de druk weg te nemen van de eigenlijke Centrale Eindtoets in
april. Het niveau/advies en de schoolkeuze zijn al gemaakt, maar het is wel degelijk belangrijk dat deze toets goed wordt
gemaakt. Voor de leerlingen zelf (ze kunnen immers nog opstromen) en ook voor onze school.
Woensdag zijn de leerlingen vrij vanwege een margedag en vrijdag is de topotoets van Azië.
We zijn in de klas bezig met het natuureducatieproject De Boerderij. Er wordt gewerkt aan een leuke/ goede presentatie
in de klas. Ook worden er verschillende facetten besproken en bekeken m.b.t. de boerderij.
Allemaal een leuk weekend gewenst.

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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