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Even terugblikken:
14 Juli was het de laatste schooldag. Om kwart over acht had iedereen
zich voor school verzameld. Een grote roze limousine reed over de
Hoofdweg met als bestemming de Mr. K.J. Dijkstraschool. 6 Sterren
stapten uit om als groep 8 hun laatste schooldag in stijl af te sluiten. Na
de onthulling van de walk of fame, hadden de kinderen van groep 8
voor de gehele school een speurtocht en spelletjes georganiseerd. Met
een partij slagbal tegen de leerkrachten werd het schooljaar afgesloten.
Zie ook de foto’s op de website van school: www.mrkjdijkstraschool.nl
Een nieuw schooljaar is begonnen:
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie. Deze week zijn we allemaal aan het
nieuwe schooljaar begonnen. Allemaal heel veel succes en een plezierig schooljaar gewenst!
Geen school:
Op woensdag 21 september a.s. wordt er voor alle personeelsleden van (voormalig) Primo & Comperio
het congres Hart voor Taal van 9.00 tot 16.30 uur georganiseerd. Alle kinderen van de Primo &
Comperioscholen zijn deze dag vrij. Gisteren vond een gezamenlijke startbijeenkomst in de tuin van
Huize Lindenoord in Wolvega plaats en werd de nieuwe naam Comprix en logo van de nieuwe organisatie
die start op 1 januari 2017, onthuld.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 5 september vindt de eerste hoofdluiscontrole door het luizenopsporingsteam (LOT) plaats
op school. We beginnen om 08.30 uur. Een vriendelijk verzoek om uw kind (-eren) met schone haren,
zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Na elke vakantie (zomer- herfst, kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole.
Omdat hoofdluis een verantwoordelijkheid van ons allen is, is het belangrijk om zelf regelmatig een
oogje in het zeil te houden bij uw eigen kind (-eren) en in geval van constatering van hoofdluis dit
direct te melden op school. Wilt en/of kunt u ook helpen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met
Wiesje van den Berg  421919 of met school.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Nieuwe schooljaar:
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met 15 kleuters (10 leerlingen in groep 2 en 5 leerlingen in
groep 1) en op donderdag en vrijdagochtend komen de vier stoere kanjers van groep 3 bij ons in de
groep. Fedde en Tieme zijn nieuw en hebben het al reuze naar hun zin op de basisschool. Wat fijn!
Project:
We gaan werken over het boek: Een taart voor kleine beer”. Wie bakspullen heeft om te lenen voor
in de poppenhoek dan is het welkom! (graag met naam erop) We hebben al leuke bakschortjes.
Tijdens dit project leren we de letter t van taart.
Schooldagen:
De kleuters zijn net als vorig jaar iedere woensdag vrij. Naast deze woensdag zijn ook de kinderen
van groep 1 iedere laatste vrijdagmiddag van de maand vrij. Het is fijn om de kinderen van
groep 2 ook eens alleen te hebben om even extra aandacht te besteden aan de voorbereidingen
voor groep 3. De data zijn: 30 september (gewijzigde datum!), 28 oktober, 25 november, 27
januari (+groep 2), 31 maart, 16 juni (groep 1 en 2) extra en 30 juni

Zusje:
Maandagochtend heeft Hidde meteen zijn kleine zusje aan ons laten zien, wat een lieverdje! Ook
kregen we een heerlijke traktatie met roze muisjes! Amarins Jantina is op 26 juli geboren. We
maken met z’n allen een cadeautje voor Amarins.
Gym:
Zorgen jullie ervoor dat de gymtas weer in de gymkist ligt. We gymmen in principe altijd op de
donderdag en met slecht weer ook op maandag of dinsdag.
Informatieavond:
Om alvast te noteren: de informatieavond van groep 1-2 zal plaatsvinden op woensdagavond 14
september om 19.00 uur!
Groep 3/4:
De eerste dagen zijn alweer achter de rug. We hebben al met veel plezier en enthousiasme gewerkt.
Groep 3 is dit schooljaar gestart met 4 leerlingen en in groep 4 zitten 5 leerlingen.
In groep 3 werken we voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen. We zijn inmiddels
gestart met kern Start. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. De kinderen leren de komende twee
weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen,
zoals: ik, kim en mis.
Met rekenen zijn we begonnen met de vertelplaat “de eerste schooldag”. In het eerste blok van
rekenen krijgen de leerlingen te maken met verder-en terugtellen tot en met 20. Er worden allerlei
teloefeningen gedaan. Daarnaast moeten de kinderen stukken getallenlijn invullen, buurgetallen
zoeken, hoeveelheden aan de getallenlijn koppelen en getallen op volgorde zetten.
Waar de leerlingen van groep 4 vorig jaar nog veel werkten met de methode VLL krijgen ze dit jaar
spelling uit de methode Spelling op Maat en taal uit de methode Taal op Maat. Afspraken die de
komende weken behandeld worden met spelling zijn:
- haas: schrijf het woord zoals je hoort
- kip: schrijf het woord zoals je hoort
- poes: schrijf het woord zoals je hoort
- slak: schrijf het woord zoals je hoort
- hert: schrijf het woord zoals je hoort
Het thema voor taal waar we mee zijn begonnen is “om je heen”. De kinderen leren woorden bij het
thema familie en woorden bij het thema dieren.
Woorden die aan bod komen en ze aan het eind van het thema moeten kennen zijn: familie,
familielid, gezin, grootouders, kleinkind, knuffelen, opgewonden, ouders, schattig, stomverbaasd,
het thema, trakteren, aaien, bespreken, dierenarts, hondenhok, huisdier, mand, onderzoeken,
staart, uitlaten, vacht, verzorgen en voer.
In het eerste blok van rekenen wordt het verkennen van de getallenrij tot 100 voortgezet. In dit
blok tellen de kinderen met sprongen van 10,1 en 5. Ze leren springen naar een getal. Eerst met
sprongen van 10 en 1 (later ook van 5).
Knutselen
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer volop tekenen en knutselen. Kom gerust eens de klas in om de
prachtige werkjes van uw kind te bekijken. De eerste opdracht is de verjaardagskalender.
Gymlessen groep 3 en 4
De gymdagen voor groep 3 en 4 zijn net als vorig jaar dinsdag en donderdag. De kinderen van
groep 4 nemen deze dagen de gymtassen mee naar school en vervolgens weer mee naar huis. De
leerlingen van groep 3 houden hun gymtas op school. Bij goed weer gaat groep 3 de eerste periode
met groep 1 en 2 buiten spelen. Bij slecht weer zal er worden gegymd. De kinderen van groep 3
houden hun gymtas in de gymbak bij de kleuters.
Groep 5/6:
Groep 5/6 telt dit jaar 14 leerlingen, 5 leerlingen in groep 5 en 9 leerlingen in groep 6. Op
donderdag en vrijdagmorgen komen Liesbeth, Rens, Ruben, Tygo en Jorn en van groep 4 bij ons.
De eerst drie weken van dit schooljaar herhaalt groep 6 met spelling een aantal belangrijke
categorieën uit groep 5: dertig, heerlijk, geit, pauw, molen, mollen, gebak, knabbelen en grijze
muizen en groep 5 een aantal belangrijke categorieën uit groep 4: stripboek, molen, panda,
meeuw, specht, lachen, muisje, gebak en zwarte mieren.
Morgenmiddag is bij ons op school de presentatie van het sprookjesboek 'Sprokies van Grimm in 't
Stellingwarfs' door de Stellingwerver Schrieversronte. Het eerste exemplaar zal op school worden
uitgereikt en een van de verhalen wordt door Femmie van Veen aan de kinderen van groep 5 en 6

voorgelezen. ’s Avonds in het radioprogramma Singelier' van omroep Odrie van 17.00 ure tot 18.00
wordt er ook aandacht besteed aan dit sprookjesboek.
Dit schooljaar starten we met een leerlingenraad. Het doel van een leerlingenraad is om kinderen
mee te laten beslissen over praktische veranderingen binnen de school, de klas vertegenwoordigen
en zorgen dat het op school nog leuker wordt dan het al is. De leerlingenraad (4 kinderen uit groep
7/8 en 2 kinderen uit groep 5/6 worden gekozen door de kinderen van groep 5 t/m 8. Tijdens de
informatieavond van dinsdag 13 september zullen we u daar meer over vertellen. We beginnen om
19.00 uur en hopen op uw aanwezigheid.
Groep 7/8:
En we zijn weer van start! In groep 7-8 zijn we de eerste schoolweek begonnen met leuke
groepsactiviteiten en kennismakingsspelletjes.
Natuurlijk moest er ook al gewerkt worden en dat ging al hartstikke goed, de eerste Engelse les is
achter de rug, voor groep 7 iets nieuws maar het wende al snel om de eerste dingen al in het Engels
te zeggen.
Engels is niet het enige 'nieuwe'. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Elke vrijdag
gaat het nieuwe huiswerk mee en wordt het oude huiswerk besproken.
Gym is in groep 7 en 8 op de maandag en de donderdag van 14.30 tot 15.15 uur. Zo lang het weer
het toelaat, gymmen we buiten.
De HVO lessen gaan volgende week van start. Deze zijn elke donderdag ochtend van 08.30 tot
09.15 uur. Dit alles wordt nogmaals genoemd tijdens de informatieavond. Deze zal plaatsvinden op
13 september.
Bibliotheekboeken:
Iedere maandagmorgen is er weer gelegenheid om 2 boeken te lenen. Graag de boeken meenemen
in een tas!
Fietsenhok:
Een aantal kinderen van onze school komen uit het buitengebied van het dorp en uit het naburige
Zorgvlied/Wateren, Makkinga en Boijl.
Vaak komen deze kinderen op de fiets naar school.
Omdat de ruimte in het fietsenhok niet voldoende is, worden de kinderen die binnen een straal van
500 meter vanaf de school wonen, verzocht te voet te komen. Het betreft hier de kinderen uit de
Frankenaweg, de Portingaweg, Eikenhorst en de Hoofdweg vanaf nr.15a t/m nr. 47 en Hoofdweg nr.
20 t/m 48).
Informatieavonden:
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 houden weer de informatieavonden voor de ouders/verzorgers.
Op deze avonden wordt verteld hoe en met welke materialen we met de kinderen
werken. U kunt tevens kennismaken met de leerkracht. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de desbetreffende leerkracht (-en).
De planning is als volgt:
Dinsdag 13 september om 19.00 uur groep 5 en 6 en om 20.00 uur groep 7 en 8.
Woensdag 14 september om 19.00 uur groep 1 en 2 en om 20.00 uur groep 3 en 4
We hopen en rekenen op uw aanwezigheid.
Overblijven:
Voor het aanmelden van kinderen die overblijven, kunt u contact opnemen met Roos, Ali, Margje of
Marion. Wel een vriendelijk verzoek om incidenteel overblijven 1 dag van te voren aan te
melden, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd natuurlijk.
Het schema:
Maandag:
Mevr. R. Posthumus
tel. 0516-515991 / 06-47615007
Dinsdag:
Mevr. A. IJspeert
tel. 0561-421961
Donderdag: Mevr. M. Meijerhof
tel. 0561-421879 / 06-23782377
Vrijdag:
Mevr. M. de Boer
tel. 0561-420905 / 06-36128124
Reserve:
Mevr. R. Wijntjes
tel. 0561-851248 / 06-13843447
Rapporten:
De vakantie is voorbij en daarom willen we graag alle (ondertekende) rapporten weer op school
hebben. Alvast bedankt!

Ouderhulplijsten:
Vandaag krijgen de jongste kinderen uit het gezin (ook) een papieren versie van de ouderhulplijst mee
naar huis. Een vriendelijk verzoek aan een ieder om deze uiterlijk 16 september weer ingevuld op
school in te leveren. Alvast hartelijk bedankt.
Gymnastiek:
De dagen en de tijden waarop de groepen 3 t/m 8 gymmen.
Gymkleding: korte broek met T-shirt en gym- of sportschoenen.
 Maandag:
13.15 – 14.00 uur groep 5 en 6
14.30 – 15.15 uur groep 7 en 8
 Dinsdag:
14.30 – 15.15 uur groep 3 en 4
 Donderdag:
13.30 – 14.15 uur groep 4, 5 en 6
14.30 – 15.15 uur groep 7 en 8
Groep 3 gymt of speelt buiten op donderdag met de kinderen van groep 1/2.
Educatieve tijdschriften, computerprogramma’s en Gratis-Boeken-Actie:
Morgen (vrijdag) geven we aan de kinderen folders en brochures mee van diverse uitgeverijen.
Uiteraard bent u tot niets verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan
kunt u het bestelformulier rechtstreeks opsturen naar de uitgeverij (zie de brochures).
Als school doen we ook mee aan de Gratis-Boeken-Actie van Pica Educatief.
Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze week een gratis leesboek mee naar huis. Veel leesplezier!
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt in het nieuwe schooljaar op donderdag 15 september a.s.
Agenda:
Vrijdag 2 september
Maandag 5 september
Woensdag 7 september
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september

Woensdag 14 september

Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september
Woensdag 21 september
Zaterdag 25 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Dinsdag 11 oktober
Donderdag 13 oktober
Maandag 17 t/m vrijdag
21 oktober

14.00 Uur uitreiking eerste exemplaar 'Sprokies van Grimm’ op
school
08.30 Uur hoofdluiscontrole LOT
19.30 Uur informatieavond Comperio College (Tuindorp Wolvega).
19.30 Uur MR/OV
09.00 Uur start Comperio College voor de kinderen van groep 7
en 8 in Wolvega
19.00 Uur informatieavond groep 5 en 6.
20.00 Uur informatieavond groep 7 en 8.
09.00 Uur start Comperio College voor de kinderen van groep 5
en 6 in Wolvega
19.00 Uur informatieavond groep 1 en 2.
20.00 Uur informatieavond groep 3 en 4.
Meester Roelf jarig.
8.45 – 13.15 Uur sportdag groep 8 (nadere informatie volgt nog).
Congres Hart voor Taal van 9.00 tot 16.30 uur voor personeelsLeden. Geen school.
Juf Aafje jarig
09.00 Uur voorstelling Helden groep voor groep 7 en 8
Studietweedaagse meester Roelf
Start Kinderpostzegels
Studietweedaagse juf Wiekie en meester Roelf
Groep 1 ’s middags vrij
Viering dierendag
Start Kinderboekenweek t/m vrijdag 14 oktober
Ontruimingsoefening
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie.

