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Naschoolse Sport Activiteiten:
In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 zijn er ook in Elsloo een paar keer NSAactiviteiten aangeboden. Voor het schooljaar 2016-2017 is het ook de bedoeling om dit weer op te
pakken. Echter: in het najaar van 2016 zal er in Elsloo geen aanbod worden gepland. Reden: ik
moet binnen mijn beschikbare tijd keuzes maken aangezien mijn directe collega, Marleen Reenders,
de komende maanden minder inzetbaar is. Ik zal middels deze nieuwsbrief jullie wel informeren over
het NSA aanbod in Makkinga. Daar zijn de kinderen uit Elsloo ook welkom om aan mee te doen.
Frits Schnoor, buurtsportwerk Ooststellingwerf.
Overigens is meester Frits tijdelijk uit de roulatie in verband met een ongeluk op de mountainbike.
Beterschap namens ons allen!
De oudervereniging is op zoek naar een enthousiast nieuw lid:
Vanwege het vertrek van Marieke ten Hove zij wij, de leden van de Oudervereniging (OV) van de MR
KJ Dijkstraschool, op zoek naar een enthousiast nieuw lid. We vatten nog even kort samen wat de
OV zoal doet:
De OV is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de
school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst,
Pasen, musical, sportdag, schoolreisjes, laatste schooldag en afscheid groep 8. Daarnaast
onderhoudt de OV een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad
(MR) van de school. Spreekt dit U aan? Laat ons dan via een mail naar info@mrkjdijkstraschool.nl
weten dat U geïnteresseerd bent! Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in november
(daar wordt u nog nader over geïnformeerd) wordt een nieuw lid gekozen.
Groeten van de huidige OV leden Helga Goetssch, Judith Bruursema, Diana Kleine en Angela
Oenema.
Pleinklusochtend:
Morgenvroeg hebben we de pleinklusochtend. Alle hulp is welkom! We beginnen om 8.30 uur en hopen
rond 12 uur weer klaar te zijn. Vanaf 08.00 uur staat de koffie klaar.
School in herfstfeer:
Vrijdagmiddag 7 oktober a.s. gaan ouders om 13.15 uur de school in herfstfeer aankleden. Alle hulp
daarbij is van harte welkom!
Jumbosparen:
We hebben al een mooi aantal punten verzameld. De actie loopt nog t/m 11 oktober a.s.
Helpt u ons ook mee? Kijk voor het invoeren van waardepunten en de tussenstand op (klik op de link):
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Olivier van der Voort, onze Olympische held:
De kleuters hebben samen met de jongens van groep 3 een prachtig boek gemaakt
voor Olivier. Dit boek is hem zaterdag 24 september aangeboden tijdens de
huldiging in het gemeentehuis te Oosterwolde. Zie voor foto’s in het fotoboek!
Taart bakken:
De kleuters hebben samen met Aukje en juf twee heerlijke taarten gebakken. Benodigdheden:
bloem, eieren, zout, boter, maïzena, suiker en dan ook nog invetten, mixen, zeven, wegen, wat

hebben we er weer veel van geleerd!
Wat een bakkerstalent in Elsloo, zie het resultaat op de site!
Verjaardag juf Aafje:
We hebben maandag de verjaardag van juf Aafje gevierd in Appelscha. Eerst
hebben we het familiepad gelopen en daarna gingen we picknicken en onze eigen
gebakken taart proeven en versieren! En we konden daar ook erg fijn spelen. Het
was een super dag met prachtig weer! Kleuters en ouders bedankt voor de
prachtige tekeningen en cadeautjes! Zie fotoboek!
Project:
Het project “Taart voor kleine beer” hebben we inmiddels afgesloten en we gaan
ons nu bezig houden met de Kinderboekenweek met als thema: “Voor altijd jong”. Wat fijn, dat er
zoveel opa’s en oma’s komen op de spelletjesmiddag van groep 1 tot en met 4! Er hebben zich nu al
38 opa’s en oma’s opgegeven en er komen misschien nog meer bij!!!!! Fantastisch, wat gezellig!
Wie heeft er voor ons nog leuke oma hoedjes en opa hoedjes/petten te leen?
Groep 3/4:
Dinsdagmiddag 4 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. In de klas is er volop aandacht voor
de Kinderboekenweek. Het programma is als volgt:
- dinsdag 4 oktober
: opening Kinderboekenweek
- maandag 10 oktober
: spellencircuit samen met groep 1 en 2
- maandag 10 oktober
: boekenmarkt
- dinsdag 11 oktober
: voorleeswedstrijd in de klas
Vanaf afgelopen dinsdag hebben we er een meester bij. Meester Lennart komt de komende weken
op dinsdag stage lopen in groep 3 en 4.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lennart Dijkveld Stol, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Wapse.
Wapse is een klein dorp van ongeveer 700 inwoners in de provincie Drenthe.
De afstand tussen Wapse en Elsloo is ongeveer 13 km, ongeveer 45 minuten met
de fiets.
Vanaf 27 september kom ik stage lopen op de basisschool in Elsloo. De eerste
periode zal dat bij groep 3 en groep 4 zijn, daarna wissel ik van groep. Ik ga in
Assen naar school en volg daar de opleiding om uiteindelijk meester te worden.
Mijn hobby is voetbal. Ik voetbal bij de senioren van vv. Diever-Wapse.
Vandaag begint groep 3 aan kern 2 van Veilig leren lezen. De kinderen kennen inmiddels de letters
i,k,m,s,p,aa,r,e,v en kunnen daarmee woordjes lezen en spellen. Het thema van kern 2 is dag en
nacht. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De
woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen,
het weekend, enzovoorts. In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo.
Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren
daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst
komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het
been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van
de b).
Met rekenen zijn we gekomen aan het laatste gedeelte van blok 1. Volgende week krijgen de kinderen de
toets van blok 1.
Groep 4 heeft woensdag de eerste taaltoets gehad. Donderdag zijn we begonnen aan thema 2. De
thema’s zijn voeding en ziek zijn. Woorden die aan bod komen zijn: het aanrecht, de bende, het bestek,
eettafel, de geur, de koekenpan, koken, het ontbijt, ontdooien, opwarmen, smakelijk, de tafel dekken, de
buikgriep, de controle, de huisarts, de kiespijn, je niet lekker voelen, de melktand, misselijk zijn, de
tandarts, de thermometer, de verhoging, de voortanden en de wachtkamer.
Ook voor spelling zijn we begonnen aan het tweede blok. Centraal staan de afspraken:
staart: woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan
slak: twee medeklinkers vooraan
hert: twee medeklinkers achteraan
wolf: tussen sommige medeklinkers hoor je een /u/. Die schrijf je niet
struik: woorden met drie medeklinkers vooraan

worst: woorden met drie medeklinkers achteraan
Voor de kinderen die dat leuk vinden, de woorden van dit blok zijn toegevoegd aan bloon. Thuis is er een
mogelijkheid om dit te oefenen.
Groep 4 is net als groep 3 bij het laatste deel van blok 1 met rekenen. Ook zij hebben volgende week de
eerste rekentoets van dit schooljaar.
Verder hangen er in de klas weer leuke knutselwerkjes, kom gerust eens langs om een kijkje te nemen!
Groep 5/6:
Deze week hebben we van spelling het dictee van blok 1 gemaakt.
We starten volgende week met blok 2. Nog even de categorieën die aan bod komen in blok 2.
Groep 5: stripboek, geit, haai, beer, pauw, molen, panda, mollen
Groep 6: stripboek, eend, meeuw, molen, mollen, dirigent en werkwoorden
De afspraken en woordjes kunnen ook geoefend worden in het programma BLOON.
Volgende week sluiten we met rekenen blok 1 af met een toets. Succes jongens en meisjes!
Tijdens de KINDERBOEKENWEEK hebben we in de klas een BOEKENTAFEL. Het zou heel leuk zijn
als de kinderen een leesboek van Opa of Oma, Pake of Beppe mee mogen of kunnen nemen. Een
leesboek (van vroeger) van de ouders is ook heel leuk.
Tot de herfstvakantie gaan we ook in onze klas lezen voor het voorleeskampioenschap van groep
5/6. Alle kinderen bereiden een stukje tekst voor dat ze in de klas gaan voorlezen. De twee beste
voorlezers mogen bij juf Aafje in de klas gaan voorlezen.
De kinderen krijgen hier informatie over mee.
Maartje en Jurian, beide groep 6, zijn gekozen in de leerlingenraad. Ze stellen zich even aan u voor.
Hoi allemaal ik ben Maartje, ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar.
Ik vind het super leuk dat ik samen met Jurian ook uit groep 6 in de leerlingenraad zit met nog 4
kinderen uit groep 7 en 8.
Ik wil in de leerlingenraad ervoor zorgen dat kinderen elkaar niet pesten.
Groetjes Maartje ten Hove
Hallo ik ben Jurian en ik zit in de leerlingenraad!
Samen met Maartje, Arno, Hilde, Dieuwke en Sanne zit ik in de
raad.
Ik vind het leuk en leer er vast veel van!
Zes keer per jaar gaan we met meester Roelf overleggen.
Ik vond het super spannend toen we gingen stemmen !
Ik ben blij dat ik er in zit !
Groetjes Jurian Betten
Op de foto: links Dieuwke, Sanne en Maartje en rechts Hilde, Arno en Jurian.
Groep 7/8:
Voorstelling
Woensdag 28 september is groep 7-8 naar de voorstelling “Helden, worden die je bent” geweest.
Tijdens de voorstelling presenteerde Janny van der Molen haar boek ‘Helden’.
Janny heeft het in de voorstelling over diverse helden gehad, onder andere over Martin Luther King,
Malala, Charles Dickens, Alette Jacobs, Gandhi en Mandela. Het was erg leerzaam.
Spelling
De eerste spellingtoets zit er weer op. We zijn deze week gestart met blok 2. De leerlingen hebben
hiervoor weer alle afspraken met bijbehorende lastige woorden mee naar huis gekregen.
Zo kunnen ze hier thuis ook mee aan de slag.
Leerlingenraad
De leerlingen raad is na een spannende stemronde bekend. De gekozen leerlingen zijn: Hilde, Sanne,
Arno en Dieuwke. Ze zullen zich in dit mededelingenblad nog even kort voorstellen.
Hoi,
Ik ben Dieuwke en ik ben 10 jaar. Mijn hobby’s: tekenen, naar muziek luisteren en met dieren omgaan.
We moesten voor de verkiezing een poster maken en die dan presenteren. Ik had op mijn poster
geschreven, stem op mij want ik wil de kinderen van de school steunen. Ook wil ik het milieu helpen. Ik

vind dat ieder kind gelijk is en net zoveel waard is als een ander. Ik houd ook erg veel van onze
huisdieren. Ook vind ik koken wel leuk. Ik vind dingen met tekenen en knutselen ook leuk. Buiten spel
vind ik altijd heel ontspannend.
Hallo,
Ik ben Arno van den Berg. Ik woon op een boerderij en mijn hobby’s zijn voetbal. Op mijn poster stond
niet omdat het moet, maar omdat het mag. Ik zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. Mijn lievelingsdier is een
schaap en een koe.
Hallo,
Mijn naam is Hilde Prakken. Ik ben 11 jaar en ik woon op een boerderij op de Veneburen. Ik zit in de
leerlingenraad, omdat ik mee wil beslissen over wat er kan veranderen op school. Op mijn poster stond:
stem op mij, want wie wil er nu niet een leuke klas! Mijn hobby’s zijn: tekenen, bakken en koken. Mijn
lievelingsdieren zijn: koeien-konijnen-katten-honden en pinguïns.
Ik zit in groep 8 en mijn sport is korfbal.
Hoi,
Ik ben Sanne en ik ben 11 jaar en ik woon in Elsloo op een boerderij. Mijn hobby’s zijn acrogym en
korfbal en natuurlijk luister ik muziek. We moesten voor de verkiezing een poster maken en die moesten
we presenteren voor de klas. Er stond op stem op mij, want ik kan goed communiceren en ik ben
natuurlijk gezellig hihi. Mijn lievelingsdieren zijn honden, poezen, enzovoort en ik zit in groep 8.
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek gaan de leerlingen van groep 7 en 8 zich alvast voorbereiden op de
klassenwedstrijd. Na de klassenwedstrijd zullen de beste vijf leerlingen het tegen elkaar opnemen in de
gymzaal. De leerlingen hebben hier deze week een lijst voor ontvangen met tips voor het voorlezen en
het kiezen van een geschikt boek.
Wist u datjes door Kim IJspeert en Sanne Kastelein
WIST U DAT???
* Gym heel leuk was, we deden slagbal en het werd 22-22
* De hele klas een puinhoop was door alle bladeren voor een knutselopdracht
* We spellingcijfers hebben gehad
* We in de klas van juf Aafje slingers hadden opgehangen voor haar verjaardag
* We met groep 7-8 naar een leuke voorstelling zijn geweest
* We een zilveren medaille voor Olivier van de Voort hadden gemaakt
* Dat onze klas natuurlijk altijd gezellig is
Kinderboekenweek:
Opening
Dinsdagmiddag openen we gezamenlijk de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “voor altijd jong”. De
kinderen die dat willen mogen deze middag verkleed naar school komen als opa en oma. Om 13.15 uur
openen we de Kinderboekenweek met…….dat is nog een verrassing. Een ieder is hierbij welkom om
aanwezig te zijn.
Boekenmarkt
Maandagmiddag 10 oktober houden we een boekenmarkt. De informatie hierover vindt u in de bijlage.
Graag zouden we willen weten op hoeveel verkopers we kunnen rekenen. Opgave a.u.b. via mail naar
karin@mrkjdijkstraschool.nl.
Spellencircuit groep 1-4 met grootouders
Spelletjes spelen dat is fijn, zeker als opa en oma een dag op school mogen zijn!
Op maandagmiddag 10 oktober zijn we blij dat we heel wat grootouders mogen verwelkomen. We hebben
er nu al zin in!
Workshop poëzie
Op dinsdagmiddag 11 oktober hebben de groepen 5 t/m 8 een workshop poëzie.
13.15-14.15 uur groep 5 en 6
14.15-15.15 uur groep 7 en 8
Opa’s en oma’s zijn van harte welkom om de workshop bij te wonen. Tot dan!

Voorleeswedstrijd
Van 5 oktober t/m 12 oktober worden in de groepen 3 t/m 8 voorleeswedstrijden gehouden.
De winnaar uit 3-4 en 5-6 mag vervolgens voorlezen bij de kleuters
Donderdagmiddag 13 oktober mogen de 5 beste lezers uit groep 7/8 gaan voorlezen voor de school. De
beste lezer van deze middag mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd
in Oosterwolde.
Dierendag:
Dinsdag 4 oktober krijgen we in het kader van Werelddierendag
dierenambulance de Wouden op school. Alle groepen krijgen uitleg over het
werk en hebben ook de mogelijkheid om de dierenambulance te bekijken. De
dierenambulance de Wouden wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk
van donaties en giften. Voor het bezoek aan de school worden geen kosten in
rekening gebracht. Dierenambulance De Wouden vindt het belangrijk dat
kinderen zien dat er organisaties zijn die dieren helpen, zodat er veel dieren
geholpen kunnen worden. Komende week zal er in de hal van de school een
knuffel met een collectebus staan. Wilt u de dierenambulance steunen dan kunt
u daar een donatie in doen.
Verkeerssituatie fietspad Elsloo - Boijl
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het fietspad tussen Elsloo en Boijl in volle gang. Dat kan nog tot 1
december duren. Ondanks verkeer remmende maatregelen kan dat gevaarlijke verkeerssituaties
opleveren. Graag uw aandacht hiervoor.
Oudergesprek:
Volgende week, de week van 3 t/m 7 oktober nodigen we u uit voor een omgekeerd oudergesprek.
Het schema met daarop het tijdstip waarop u wordt uitgenodigd, zit als bijlage bij dit
mededelingenblad. U ontvangt daarvan geen papieren versie.
Ouderhulplijsten:
We hebben al veel ouderhulplijsten ontvangen, maar nog niet van iedereen. Verzoek (als u dat nog
niet hebt gedaan) om de ouderhulplijst ingevuld op school in te leveren. Alvast hartelijk dank.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 13 oktober a.s.
Agenda:
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
Dinsdag 25 oktober
Vrijdag 28 oktober
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 28 november

Dierendag met gastles en bezoek van de dierenambulance
13.15 Uur opening Kinderboekenweek
Start Kinderboekenweek t/m vrijdag 14 oktober
’s Middags spellencircuit groep 1 t/m 4.
15.15 – 16.00 Uur boekenmarkt op school.
13.15 Uur workshop poëzie groep 5 t/m 8.
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie.
8.30 Uur hoofluiscontrole
19.30 Uur MR/OV
Groep 1 ’s middags vrij
Nationaal schoolontbijt
Bezorgen bestelling kinderpostzegels
Drempelonderzoek groep 8
Sint Maarten
19.30 Uur zakelijke ouderavond.
Groep 1 ’s middags vrij.

