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Kerstschaaktoernooi 2016:
Gedurende de laatste twee weken voor de kerstvakantie organiseerden we voor groep 5 t/m 8 het
kerstschaaktoernooi op school. Na een spannende en sportieve strijd kon vandaag de balans worden
opgemaakt. De eindstand:
1.
Arno van den Berg (groep 8)
2.
Dieuwke Dijk, Luca Versteeg en Milan Klopstra (allen groep 7) ex aequo
Ook voor alle overige poulewinnaars was er een prijsje.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!
Een overzicht van de kampioenen:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sil van den Berg (groep 7)
Zeb Knoef (groep 7)
Mees van den Berg (groep 8)
Niek Bos (groep 8)
Arno van den Berg (groep 7)
Arno van den Berg (groep 8)

Hoofdluiscontrole:
Maandag 9 januari vond er weer hoofdluiscontrole door het luizenopsporingsteam (LOT) plaats op
school. Alle kinderen waren hoofdluisvrij! Dames van het LOT, hartelijk dank!
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project: De kleuters werken over de winter. We zijn begonnen met vogels in de winter. We hebben
het vogelhuisje met heel veel soorten vogelvoer voor het raam staan en kunnen genieten van de
vogeltjes die hiervan komen snoepen. Een echt vogeltjes restaurant!!! We hopen natuurlijk dat er
ook nog eens sneeuw en ijs komt maar dat moeten we afwachten.
We leren de letter W van winter.
Maandag 16-23 januari en dinsdag 17-24 januari gaan de kleuters werken in een boekje. We maken
dan de toetsen taal en rekenen voor kleuters. Deze vier ochtenden zal Anneke assisteren in de
groep.
Computers: Met het omzetten van ons computersysteem en de verouderde kleuterprogramma’s
kunnen de kleuters momenteel niet meer computeren. Hierdoor vervalt ook het computeren op de
dinsdagochtend o.l.v. Anneke.
Eierdozen: Natuurlijk sparen we altijd eierdozen om verf in te doen maar we hebben even genoeg
omdat we van maatschap van den Berg een grote hoeveelheid hebben gekregen.
Groep 3 en 4:
Groep 3
De kerstvakantie zit er op! Voor de vakantie hebben de kinderen alle letters geleerd. Deze week
hebben we kern 6 definitief afgerond. Het thema van kern 7 is “Op safari”. We oefenen nog
regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer
een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het
eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn woorden als zakdoek, laars, kroon,
schoen, ring en Pien.
Volgende week begint de toetsweek voor groep 3. Ze krijgen de volgende toetsen:
AVI (leestoets) DMT (woordjes lezen), automatiseren (op tempo rekenen), rekenen en spelling.

Groep 4
Groep 4 heeft de woordpakketten voor het komende dictee mee naar huis gekregen. Het dictee
vindt plaats op dinsdag 17 januari.
Alle kinderen hebben afgelopen maandag een mooi kleurboek gekregen. Ze hadden thuis zo goed
gelezen met de leesbingo. Lezen onder de kerstboom, lezen met handschoenen aan, lezen op
bed….er kwamen veel volle kaarten terug op school. Goed gedaan toppers van groep 3 en 4. De
komende periode gaan we weer veel leesmeters maken. Lezen = leuk!
De leeshoek is gevuld met nieuwe leesboeken. Bianka Klopstra bedankt voor de leesboeken, we zijn
hier blij mee!
Groep 5 en 6:
Met frisse moed zijn we maandag weer op school gekomen. Gezellig om elkaar weer te zien na de
kerstvakantie. Het lokaal is kaal, daar gaan we de komende weken wat aan doen!
Spannend was in de laatste twee weken voor de kerstvakantie het kerstschaaktoernooi voor groep 5
t/m 8. Allard deed het heel erg goed met een 3e plaats in poule 2.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 5 en 6 hun eerste schaakles gehad van een
schaakdocent. Na afloop mochten ze het geleerde nog even in de praktijk brengen.
Met spelling zijn we bij blok 4. De categorieën die dan aan bod komen zijn:
Groep 5: heerlijk en eend en we herhalen mollen, molen, muisje, zwarte mieren en gebak
Groep 6: auto’s en werkwoorden en we herhalen stripboek, circus, molen, mollen, specht, lachen
en dirigent. Thuis kunnen de woordjes ook geoefend worden met BLOON.
Met Kanjertraining hebben we het gehad over gevoelens. Dat deden we
door te letten op gezichtsuitdrukking en lichaamstaal. We hebben ook
geoefend met situaties waarin leerlingen pesten of brutaal doen. Hoe ga
je hier als kanjer mee om, hoe kun je het probleem oplossen met
respect met voor jezelf en de ander. We sloten af met de
vertrouwensoefening “wie durft door de rij heen getild te worden?”
Vanmiddag zijn de groepen 3 t/m 6 naar de Uur Cultuurvoorstelling “De
snelste zebra” geweest. Het ging over winnen. Dat kan heel leuk zijn, maar niet altijd. Verliezen kan
vervelend zijn, maar misschien ook wel mooi. Het was een heel leuke voorstelling, de kinderen
hebben er allemaal van genoten. Anneke, Anouska, Wiesje en Jolanda, bedankt voor het vervoer.
Op woensdag 18 januari is de geschiedenistoets van thema 2. Op woensdag 11 januari hebben de
kinderen de samenvatting meegekregen om thuis te oefenen.
In de maand januari staat vanaf 23 januari de toetsweek van CITO op de agenda. Heel veel succes
jongens en meisjes!
Groep 7 en 8:
Squla
Groep 7-8 is na de kerstvakantie gestart met het oefenen van Cito. Hiervoor hebben de leerlingen
ook een account op Squla.nl gekregen. Thuis kunnen ze met de inloggegevens ook inloggen, de site
staat boordevol oefensommen, opdrachten en leuke quizzen.
Schoolschaatsen
De volgende data staan hiervoor gereserveerd:
Woensdag 09.00 uur tot 10.00 uur, * 15 februari, * 1 maart, * 8 maart en * 15 maart
Kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, maar er zijn eventueel ook easy- gliders te leen
tijdens de les. Handschoenen en muts zijn verplicht. Nadere informatie en exacte vertrektijden
volgen nog.
Wist je datjes door Arno en Olivier
Wist je dat:
- We Squla doen op school, daarmee kunnen we quizzen doen en cito oefenen en iedereen dat heel
leuk vindt?
- We met school met kerst met zijn allen hebben gegeten en wat te veel hadden gemaakt, maar het
wel heel gezellig was?
- We een weddenschap hadden met juf over de toets en ze ons nu moet trakteren?
- We mooie schaatstekeningen aan het maken zijn?

Open dagen
Voor de leerlingen in groep 8 komt het keuzemoment voortgezet onderwijs steeds dichterbij.
Onderstaand de dagen en de tijdstippen waarop de scholen hun open dagen organiseren.
Het AOC Terra in Wolvega op woensdag 25 januari van 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00
uur. Het Stellingwerf College in Oosterwolde op woensdag 25 januari van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Toetsweek:
In de week van 23 t/m 27 januari hebben we toetsweek op school. In deze week maken de
leerlingen van groep 1 t/m 8 de methodeonafhankelijke toetsen van CITO. Met deze gegevens
kunnen we de prestaties van onze kinderen vergelijken met het landelijke gemiddelde. Alvast heel
veel succes jongens en meisjes!
Boeken ruilen:
In verband met de toetsweek is er maandag 23 januari geen boeken ruilen. Maandag 30 januari
kunnen er weer boeken worden geruild.
Geen Comperio College:
Dinsdag 17 januari en woensdag 18 en 25 januari.
Gymnastiek Elsloo:
De gym is op vrijdagmiddag van 4 uur tot kwart voor 5 en is bedoeld voor kinderen van 3 tot
ongeveer 7 jaar. De kinderen worden zoveel mogelijk opgedeeld in twee leeftijdsgroepen.
De gym juf is momenteel Priscilla van Veenen, opvolger van Jolanda (die inmiddels is bevallen van
een zoon). Zij wordt geassisteerd door Nienke Brouwer.
Jeugdtheaterschool Kunst en Vliegwerf:
De Jeugdtheaterschool Kunst en Vliegwerf in Oosterwolde gaat het komende half jaar een
maskervoorstelling maken gebaseerd op het verhaal van Pinokkio. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m
18 jaar die mee willen doen aan deze unieke voorstelling zijn van harte welkom. De repetities zijn
op vrijdagavond en starten op 20 januari 2017. Je hoeft geen spel of podiumervaring te hebben.
Voor meer informatie of aanmelding bel of mail naar Frans Krom:info@franskrom.nl,
www.franskrom.nl of (06) 214 186 90
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 26 januari a.s.
Agenda:
Woensdag 18 januari
Vrijdag 20 januari
Maandag 23 t/m vrijdag
27 januari
Woensdag 25 januari
Vrijdag 27 januari
Maandag 30 januari
Vrijdag 3 februari
Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari
Maandag 13 en dinsdag
14 februari
Maandag 13 t/m vrijdag
17 februari
Woensdag 15 februari
Maandag 20 t/m vrijdag
24 februari
Maandag 27 februari
Woensdag 1 maart

8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur OV/MR
Roelf afwezig i.v.m. cursus.
Toetsweek
15.00 – 21.00 Uur open dag Stellingwerf College
15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur AOC Terra Wolvega
Groep 1 en 2 ’s middags vrij.
Leerlingenraad.
13.15 Uur schooltennis voor groep 3 t/m 8.
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Rapport mee
Remco Heite schaaktoernooi in het Linde College te Wolvega
18.45 Uur voorleeswedstrijd bibliotheek Oosterwolde (Arno)
Rapportbespreking
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
Voorjaarsvakantie
8.30 Uur hoofdluiscontrole
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8

