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13 oktober 2016

Meester K.J. Dijkstraschool
Hoofdweg 31
8424 PJ Elsloo
Tel:
E-mail:
Website:

0561-421250
info@mrkjdijkstraschool.nl
http://www.mrkjdijkstraschool.nl

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Na de Herfstvakantie kom ik het team van de
Mr. K.J. Dijkstraschool versterken. Mijn naam is Germa Stuit en ik
woon in Oosterwolde.
Op dit moment werk ik op de Riemsloot in Appelscha en ben daar
vooral aan het werk in de onderbouw. Na de herfstvakantie ben ik
te vinden in groep 1, 2 en 3, waar ik juf Aafje ga helpen. Dit zal
zijn op donderdagmorgen en de vrijdagmorgen. Ik heb er heel veel
zin in en hoop op een goede en gezellige tijd bij jullie op school.
Germa Stuit
Bedankt:
Vrijdag 7 oktober hebben een aantal moeders mooie herfsthoeken gemaakt in school. Het ziet er weer
prachtig uit. Ook dank voor de vrije gift voor de dierenambulance. School ondersteunt de
dierenambulance met een gift van EURO 25.
Website:
De afgelopen twee weken zijn er weer diverse activiteiten geweest: de pleinklusdag, bezoek van de
dierenambulance en diverse activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Neem een kijkje op de
website van school: www.mrkjdijkstraschool.nl
Survival, basketbal en tennis:
Oosterwolde
Wanneer:
maandag 17 oktober van 10.00 – 11.30 uur
Voor wie:
groep 1 t/m 8
Waar:
sporthal De Boekhorst Oosterwolde
Oldeberkoop
Wanneer:
maandag 17 oktober van 14.00 – 15.30 uur
Voor wie:
groep 1 t/m 8
Waar:
sporthal MFA MeJander
Appelscha
Wanneer:
Voor wie:
Waar:

dinsdag 18 oktober van 10.00 – 11.30 uur
groep 1 t/m 8
sporthal Racket & Health

Haulerwijk
Wanneer:
Voor wie:
Waar:

dinsdag 18 oktober van 14.00 – 15.30 uur
groep 1 t/m 8
sporthal de Bongerd

 Opgeven is niet nodig!
 Kosten: EURO 1
 Voor vragen: buurtsport@scal-welzijn.nl

Jumbo Sparen voor je School actie:
Dinsdag 11 oktober was de laatste dag dat de schoolpunten bij de kassa werden uitgereikt. Tot en met
26 oktober kunnen de schoolpunten nog wel online geactiveerd worden.
De verzamelde punten worden omgezet in waardecheques. Daarover worden we in de eerste week van
november geïnformeerd. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het meesparen. Kijk voor het invoeren van
waardepunten en de stand op (klik op de link):
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/
Sparen bij Bruna:
Mocht u tijdens de Kinderboekenweek een boek kopen bij Bruna, wilt u dan het bonnetje inleveren op
school? Voor 20% van het totale bedrag aan bonnetjes mogen wij de schoolbieb aanvullen.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 24 oktober vindt de 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.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Nieuwe leerlingen:
Mecx Poelder die 1 oktober 4 jaar is geworden en Hanna Pan die 2 oktober 4 jaar is geworden
mogen we als nieuwe leerlingen bij ons op school begroeten. Mecx en Hanna van harte welkom bij
ons op school.
Roan Keijzer wordt al bijna 4 jaar en zal na de herfstvakantie starten in onze kleuterklas! Gezellig
Roan, wij hebben er heel veel zin in!
Juf Germa:
Op de donderdagochtend en vrijdagochtend zal juf Germa als klassenassistent werkzaam zijn in de
groepen 1-2 en 3. We wensen ook juf Germa een gezellige tijd bij ons.
Kinderboekenweek:
Met heel veel plezier hebben we in de kleuterklas gewerkt over het thema van de
Kinderboekenweek: “Voor altijd jong”. We hebben onszelf geschilderd als opa of oma en met wasco
een opa of oma met brilletje gemaakt. Kijk voor de prachtige resultaten op de site!
Natuurlijk hebben we ook vele boeken gelezen met opa en oma in de hoofdrol. De kinderen hebben
enorm genoten van het boek over oma en opa Oelewapper. In hun bejaardentehuis werden iedere
dag onderbroeken gestolen en Joep en Jetje hebben gelukkig de dief kunnen ontmaskeren. (het was
de directrice die zo graag de saaie onderbroeken van de bejaarden wou versieren in haar geheime
naai kamertje)
Ook Boer Boris gaat naar oma is een geweldig leuk boek!
Spellencircuit met opa en oma voor groep 1-2-3 en 4:
Maandagmiddag kwamen er maar liefst 45 enthousiaste en zeer betrokken opa en oma’s naar de
school van hun kleinkinderen. Ze kwamen o.a. uit Oosterbeek, Meppel, Oldemarkt, Kaatsheuvel om
samen met hun kleinkinderen deel te nemen aan een spellencircuit.
Wat hebben de grootouders maar ook de kinderen genoten van de diverse spelletjes zoals:
boodschappenrace, sjoelen, opa en oma doen een dutje (tikspel), samen kleuren, krant lezen spel,
vissen , familie foto, pannenkoeken dobbelspel , voorlezen etc.
Opa en oma’s bedankt dat jullie er waren en ons allen zo’n prachtige middag hebben
bezorgd!
Kijk voor de foto’s van de spelletjes en de familie foto’s op de site!

Project na de herfstvakantie:
Na de vakantie gaan we over de herfst werken en natuurlijk starten we ook al snel met het maken
van een lampion. Verzamelen jullie herfstspulletjes voor onze herfsttafel? Graag de bladeren eerst
even drogen. Hele fijne herfstvakantie en tot gauw!!!!!

Groep 3/4:
De afgelopen 1,5 week stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Voor Ruben (groep 4) en
natuurlijk ook voor zusje Tirza was het een grote verrassing dat hun opa de mistery guest was.
Maandagmiddag hadden we een super gezellige spellencircuit samen met de kleuters en de
grootouders. Wat heeft een ieder genoten deze middag!
Natuurlijk mocht de voorleeswedstrijd ook niet ontbreken in de klas. Uitslag van de
voorleeswedstrijd:
1. Liesbeth ten Hove
2. Rens Westra
3. Tygo Boersma
Als winnares van de klas mocht Liesbeth voor gaan lezen aan de kleuters.
Groep 3 heeft deze week kern 2 van Veilig leren lezen afgesloten. Na de vakantie zal worden
gestart met kern 3. Het thema van deze kern is: “Hoe voel jij je?” en gaat over ziek zijn en weer
beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je
lijf en gevoelens. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.
Met rekenen zijn we inmiddels gestart in het tweede blok. Wat komt er aan bod?
begrippen meer, minder en evenveel, tellen van hoeveelheden tot 10, tellen van hoeveelheden met
koppeling aan de getallenlijn, splitsen en invullen van ontbrekende getallen op de getallenlijn.
Ook groep 4 is gestart met het tweede blok van rekenen. Zij leren: getallen opbouwen in sprongen
van 10,5 en 1, optellen/aftrekken over het eerste tiental, klokkijken met halve uren, meten in
centimeters, optellen en aftrekken tussen tientallen, springen naar een tiental op de getallenlijn.
Knutselen
Heeft u thuis nog lege schoenendozen, wij kunnen deze wel gebruiken voor een knutselopdracht.
Groep 5/6:
Kinderboekenweek
Alle kinderen in groep 5 en 6 hebben mee gedaan aan de
voorleeswedstrijd. De uitslag van de voorleeswedstrijd was:
Maartje ten Hove en Julia de Vos eindigden ex aequo op de eerste
plaats. Tjaarda Dijk werd derde. Van harte gefeliciteerd!
Dinsdagmiddag hadden we een workshop poëzie. Deze workshop
werd gegeven door kunstenares Matty de Vries. Het resultaat waren
prachtige gedichten gemaakt door de kinderen. Diezelfde middag
hadden we ook bezoek van opa Meine (de opa van Menno) die
voorlas uit zijn favoriete boek Arendsoog. Opa Meine nog bedankt!
Aardrijkskunde
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 5 en 6 de samenvatting van thema 1 mee naar
huis om de toets thuis te leren. Op maandag 31 oktober is de toets.
Groep 7/8:
De voorleeswedstrijd
Vandaag was in het kader van de Kinderboekenweek de
voorleeswedstrijd van groep 7 en 8. Aron Oenema, Sanne Kastelijn,
Arno van den Berg en Dieuwke Dijk vermaakten alle aanwezigen met
hun voorleesfragment. Jammer genoeg was Hilde Prakken, die ook
mee zou doen, ziek. De jury bestaande uit Reny, Wieke en Harmke
koos Arno van den Berg uit groep 8 als voorleeskampioen 2016 van
de Mr. K.J. Dijkstraschool. Arno las voor uit het boek Over de grens
van de schrijver Gary Paulsen. Arno van harte gefeliciteerd!
Werkstuk
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een werkstukwijzer mee naar huis gekregen. Hierin staan
tips voor het plannen van je werkstuk, maar ook waar je rekening mee moet houden voor de
beoordeling. Handig om even goed door te nemen en om systematisch aan je werkstuk te werken
voor december. Succes!
Belangrijke data groep 8 Stellingwerf College:
 Maandag 31 oktober
19.30 uur
 Donderdag 10 november
08.30 – 12.00 uur
 Woensdag 16 november
13.00 – 15.00 uur

Lwoo informatieavond ouders groep 8
Drempelonderzoek op school
Kennismakingsmiddag groep 8







Maandag 21 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november
Donderdag 8 december

19.15
08.30
08.30
09.30
19.30

uur
– 12.00 uur
– 12.00 uur
– 12.00 uur
uur



Woensdag 11 januari

09.00 – 12.00 uur



Woensdag 11 januari

13.30 – 16.00 uur




Woensdag 25 januari
Donderdag 29 juni

15.00 – 21.00 uur
19.00 uur (o.v.b.)

Informatieavond ouders groep 8
Afname Lwoo toetsen
Afname Lwoo toetsen
Afname Lwoo toetsen
Voorlichting verrijkt en versneld vwo voor
ouders en leerlingen groep 8
Afname verrijkt en versneld vwo toets groep
8 groep 1
Afname verrijkt en versneld vwo toets groep
8 groep 2
Open dag
Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en
Ouders

Op maandag 31 oktober vindt er een LWOO-informatieavond plaats voor ouders en leerlingen die
mogelijk in aanmerking komen voor LWOO. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, daarom
geven we aan alle groep 8 leerlingen vandaag een uitnodiging mee. Het Drempelonderzoek op 10
november is bepalend welke kinderen voor Lwoo in aanmerking komen.
Het Stellingwerf College heeft besloten om met ingang van dit schooljaar de groep 8+ lessen te
laten vervallen. Daarnaast krijgen de doe-middagen een andere opzet. Voorgaande jaren werden er
twee doe-middagen aangeboden, één voor het vmbo beroepsgericht en één voor mavo, havo, vwo.
Met ingang van dit jaar wordt de gehele basisschoolklas op het Stellingwerf College uitgenodigd.
Onze groep 8 gaat daar woensdag 16 november naar toe.











Wist je datjes door Maud en Aron uit groep 8.
Donderdag 13 oktober een voorleeswedstrijd is?
Dat Arno, Aron, Sanne, Hilde en Dieuwke er gaan voorlezen?
Dat er voor de opening van de Kinderboekenweek een opa in een hutje zat?
Dit de opa van Ruben en Thirza was?
Dat er 10 oktober boekenmarkt was op het schoolplein?
Dat we een workshop over dichten hadden in het Nederlands, Fries of Stellingwerfs?
Dat we van juf ook lessen kregen over dichten in groep 7 & 8?
We veiligheidshesjes hebben gekregen voor de verandering van het fietspad aan de
Hoofdweg?
Er weer een pleinklusochtend is geweest?

Leerlingenraad:
We hebben voor het eerst een leerlingenraad gehad op school. Arno, Hilde, Sanne, Dieuwke, Jurian en
Maartje. We hadden 7 oktober de eerste vergadering. De volgende keer is 25 november. Uit de
vergadering zijn de volgende punten gekomen: we willen graag een creatieve middag gaan organiseren
met techniek en bijvoorbeeld appelmoes en/of appeltaart maken. Een leerlingenquête houden. Acties
organiseren zoals we nu ook al doen, sparen voor een goed doel zoals doppen voor een blinde geleide
hond, Jumbo, dierenambulance, lege flessen, enzovoort. Er komt een vrolijke ideeënbus in de klas voor
de kinderen en we organiseren weer een Elsloo got talent.
Groetjes Arno en Sanne, groep 8.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 3 november a.s.
Agenda:
Maandag 17 t/m vrijdag
Maandag 21 oktober
Maandag 24 oktober
Dinsdag 25 oktober
Vrijdag 28 oktober
Maandag 31 oktober
Dinsdag 1 november
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november

Herfstvakantie.
8.30 Uur hoofluiscontrole
19.30 Uur MR/OV
Groep 1 ’s middags vrij
19.30 Uur Lwoo informatieavond ouders groep 8
Ontruimingsoefening
Nationaal schoolontbijt
Bezorgen bestelling kinderpostzegels
Drempelonderzoek groep 8
Sint Maarten
17.00 Uur bijeenkomst OPR (zie bijlage)

Woensdag 16 november
Maandag 21 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december
Vrijdag 23 december

13.00 – 15.00 Uur kennismakingsmiddag groep 8 Stellingwerf
College
19.15 Uur informatieavond Stellingwerf College ouders groep 8
19.30 Uur zakelijke ouderavond.
Groep 1 ’s middags vrij.
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
Sinterklaasviering. ’s Middags geen school.
19.30 Uur voorlichting verrijkt en versneld vwo voor ouders en
leerlingen groep 8
Start schaaktoernooi groep 5 t/m 8
Start kerstvakantie. ’s Middags geen school.

