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Geen school:
Volgende week woensdag 21 september a.s. wordt er voor alle personeelsleden van Primo & Comperio
het congres Hart voor Taal van 9.00 tot 16.30 uur georganiseerd. Alle kinderen van de nieuwe stichting
Comprix zijn deze dag vrij.
Pleinklusochtend:
A.s. zaterdagmorgen hebben we een pleinklusochtend. Daarbij kunnen we nog wel hulp gebruiken. We
beginnen om 8.30 uur en hopen rond 12 uur weer klaar te zijn. Vanaf 08.00 uur staat de koffie klaar.
Jumbosparen:
Beste ouders, opa’s, oma’s en dorpsbewoners. Tijdens de actieperiode sparen voor school ontvang je bij
iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels. Je kunt heel
eenvoudig de schoolpunten toewijzen aan onze school. Het is ook mogelijk om bij de desbetreffende
Jumbo de punten in een dropbox te doneren. Deze komen dan automatisch bij de school terecht. De
schoolpunten kunnen ook op school in een dropbox worden ingeleverd.
De actie duurt tot en met 18 oktober 2016. Helpt u ons mee sparen? Kijk voor de tussenstand op:
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/
Kinderpostzegels:
De kinderpostzegelactie staat weer voor de deur! De actie start op woensdag 28 september vanaf 12.00
uur met de kinderen van groep 7 en 8.
Verkeerssituatie fietspad Elsloo - Boijl
Maandag 19 september a.s. starten de werkzaamheden aan het fietspad tussen Elsloo en Boijl. Dat
betekent dat het fietspad met ingang van die datum niet begaanbaar is en er gebruik zal moeten worden
gemaakt van de Hoofdweg. Ondanks verkeer remmende maatregelen kan dat gevaarlijke
verkeerssituaties opleveren. Graag uw aandacht hiervoor.
Olivier van de Voort:
Oud leerling van onze school, Olivier van de Voort, heeft op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro
een zilveren medaille gewonnen op de 100 meter rugslag. Olivier wist zelfs onder het oude wereldrecord
te zwemmen. Wat een geweldige prestatie. Van harte gefeliciteerd Olivier!
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Informatieavond:
Gisteravond was de informatieavond van groep 1 en 2. De opkomst was groot en hopelijk was het
voor ieder een fijne en leerzame avond met veel informatie over het onderwijs in de laagste
groepen.
Project:
We werken nog even over het boek: “Een taart voor kleine beer”. We bedenken veel woordjes met
de letter t, leren liedjes en gedichtjes over de bakker en hebben een prachtige
verjaardagstaart gemaakt. Ook tellen we de krenten op de koekjes en zoeken het
juiste cijfer erbij! Deze week zijn we begonnen met het plakken van een bakker. Ook
wij gaan binnenkort op school een echte taart bakken, mmmmmm!
Verjaardag juf Aafje:
Ook al hebben we vorig jaar een super leuke meester en juffen dag gehad, hebben
we toch gekozen om dit jaar de verjaardag weer gezellig in de eigen klas te vieren.
Maandag 26 september viert juf, samen met Tirza haar verjaardag..
De uitnodigingen voor het feestje zijn al uitgedeeld! Deze dag kunnen we niet

boekjes ruilen!
De kinderen hoeven natuurlijk ook geen fruit en drinken mee, juf trakteert!
Mecx en Hanna:
Mecx en Hanna worden al bijna vier jaar en draaien alvast twee maandagochtenden mee! We vinden
het erg fijn dat jullie bij ons in de groep komen. Heel veel plezier, meisjes!
Groep 3/4:
Het zomerse weer houdt maar aan. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we samen met de kleuters
nog even genoten van het mooie weer. Foto’s van de waterspelmiddag staan op de website.
De afgelopen twee weken hebben de kinderen van groep 3 de letters i,k,m en s geleerd. In kern 1
waar we inmiddels mee gestart zijn leren ze de p,aa,r,v. Met deze letters en de letters van de vorige
kernen kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen.
Groep 4 heeft dinsdag 20 september het eerste dictee. Ze hebben hiervoor de spellingsafspraken
met bijbehorende woordjes inmiddels mee naar huis gekregen om thuis nog even extra te oefenen.
Groep 5/6:
Het eerste blok van spelling is bijna klaar, we ronden het af met een dictee. De categorieën die aan
bod komen in blok 2 zijn:
Groep 5: stripboek, geit, haai, beer, pauw, molen, panda, mollen
Groep 6: stripboek, eend, meeuw, molen, mollen, dirigent en werkwoorden
De kinderen die een handelingsplan spelling hebben, krijgen de woordjes mee naar huis om extra te
kunnen oefenen. Daarnaast kunnen de kinderen ook de woordjes
oefenen met het programma BLOON.
Vrijdagmiddag 2 september vond de presentatie en uitreiking plaats van
het nieuwe sprookjesboek 'Sprokies van Grimm' in groep 5 en 6. Femke
mocht het officiële eerste exemplaar in ontvangst nemen van de
voorzitter van de Stellingwarver Schrieversronte Jan Baas. Femmie van
Veen las afsluitend de kinderen het sprookje de wolf en de zeuven
geities voor.
In verband met het warme weer hadden we afgelopen maandag geen gymnastiek, maar was het
met dit heerlijke weer goed vertoeven aan het Canadameer. Zie ook www.mrkjdijkstraschoolnl
Maandagavond was de informatieavond voor groep 5 en 6. We kijken terug op een geslaagde avond
met een grote opkomst.
Vandaag is meester Roelf jarig. De verjaardag wordt op een andere dag samen met juf Greetje
gevierd. Allemaal bedankt voor de prachtige kaart (aldus meester Roelf).
Dit schooljaar zijn we gestart 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. Maartje en Jurian
vertegenwoordigen de kinderen van groep 5 en 6 in de leerlingenraad. In het volgende
mededelingenblad zullen ze zich aan u voorstellen.
Groep 7/8:
Sportdag groep 8
Op vrijdag 16 september doen de kinderen van groep 8 mee aan de gezamenlijke sportdag van alle
groepen 8 van Comprix. De kinderen krijgen deze ochtend de kans om drie clinics te volgen.
Opeenvolgend zijn dat tennis, fierljeppen en voetbal in sporthal de Nije Steense en op het sportveld
van het Linde College. Een mooie kans om sportief bezig te zijn als groep en om kennis te maken
met nieuwe sporten! We vertrekken vanaf school om 8.10 uur. Meester Roelf geeft les aan groep 7.
Na afloop van de ochtend is er een gezamenlijke lunch op het Victoriapark. Ze komen daarna weer
naar school, waar er een aangepast programma zal zijn tot 15.15 uur. De kinderen lunchen dus niet
thuis deze dag. Er wordt gesport in de sportkleding van school, maar een trainingspak voor tussen
het sporten door is wel een pré. Wat zelf mee te nemen: trainingspak; sportschoenen voor in de
gymzaal, propschoenen voor op het veld, eigen eten en drinken als pauzehap en lunch.
Informatieavond
De informatieavond zit er inmiddels op. Mocht u naar aanleiding van de presentatie nog
vragen hebben of eens willen kijken naar waar uw kind momenteel over werkt, bent u altijd welkom
eens een kijkje te nemen in de klas na schooltijd.
Huiswerk
Groep 8 heeft maandag 18 september huiswerk bespreking i.v.m. de sportdag. Groep 7 bespreekt
het huiswerk wel gewoon op vrijdag 16 september. Het nieuwe huiswerk gaat met allen op vrijdag

mee naar huis.
Nieuws uit groep 7-8 door Aniek Brouwer en Hilde Prakken: WIST U DAT
* we op 13-09-2016 naar het Canada meer zijn geweest met groep 5-6-7-8?
* We een soort van tropenrooster hadden omdat het 31 graden was?
* We met een groepje van groep 8 gingen nagel lakken met juf?
* Het water een klein beetje koud was?
* Andere kinderen bollen hadden gevonden van algen die we mochten voelen.
* Dat heel apart voelde, heel hard, maar toch glad?
* We op 16-09-2016 een sportdag hebben met groep 8 georganiseerd door Comperio?
* We daar verschillende sporten gaan doen en er veel zin in hebben?
Oudergesprek:
In week 40, de week van 3 t/m 7 oktober nodigen we u uit voor een omgekeerd oudergesprek.
Tegenwoordig staat het onderwerp volop in de schijnwerper. Iedereen vindt de samenwerking
tussen ouders, kinderen en leerkrachten belangrijk. En dat is het ook. Met uw informatie over uw
kind hopen wij als leerkrachten ons voordeel te doen. In verband met het oudergesprek in week 6,
komt het eerste spreekuur te vervallen. Nadere informatie volgt.
Computertypen:
Deze week hebt u informatie gekregen over eventuele deelname aan computertypen.
Indien u belangstelling hebt, graag de strookjes voor vrijblijvende informatie, op school inleveren
t/m vrijdag 23 september a.s.
Ouderhulplijsten:
We hebben al veel ouderhulplijsten ontvangen, maar nog niet van iedereen. Verzoek (als u dat nog
niet hebt gedaan) om deze week de ouderhulplijst ingevuld op school in te leveren. Alvast hartelijk
dank.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op vrijdag 30 september a.s.
Agenda:
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september
Maandag 19 september
Woensdag 21 september
Zondag 25 september
Maandag 26 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Dinsdag 11 oktober

Donderdag 13 oktober
Maandag 17 t/m vrijdag
21 oktober
Maandag 24 oktober
Vrijdag 28 oktober
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november

Meester Roelf jarig.
8.45 – 13.15 Uur sportdag groep 8.
19.30 Uur MR/OV
Congres Hart voor Taal van 9.00 tot 16.30 uur voor personeelsLeden. Alle kinderen zijn vrij.
Juf Aafje jarig
Juf Aafje viert haar verjaardag.
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
Dierendag met gastles en bezoek van de dierenambulance
13.25 Uur opening Kinderboekenweek
Start Kinderboekenweek t/m vrijdag 14 oktober
15.15 – 16.00 Uur boekenmarkt op school.
Ontruimingsoefening
’s Middags spellencircuit groep 1 t/m 4 en workshop poëzie groep
5 t/m 8
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie.
8.30 Uur hoofluiscontrole
Groep 1 ’s middags vrij
Nationaal schoolontbijt
Bezorgen bestelling kinderpostzegels
Drempelonderzoek groep 8
Sint Maarten

