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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project:
We werken nog steeds over de winter en wat fijn dat sommige kinderen ook al even hebben kunnen
genieten van schaatsen op het ijs. In de klas hebben we vogeltjes gemaakt,
vogelhuisjes en sneeuwpoppen.
Samen met de kinderen van groep 7 en 8 hebben we op vrijdagmiddag voer
voor de vogels gemaakt. Het was een gezellige middag met een prachtige
samenwerking tussen jong en oud. Zie voor foto’s in het fotoboek!
De kleuters hebben 4x op een ochtend in een boekje gewerkt en hebben het
super gedaan!
Anneke, bedankt dat jij deze vier keer wilde assisteren in de kleuterklas,
super!
Borre: Borre is een knuffel en Borre gaat iedere week bij iemand logeren. Borre
heeft een koffer mee met Borre boekjes. Iedere maandag komt Borre terug op
school en mag dan logeren bij een ander kind. Borre logeert deze week bij
Elbrich!
Nieuwe leerling: Zaterdag 11 februari wordt Bentley van den Heuvel 4 jaar! We
wensen Bentley een hele fijne tijd op de basisschool. Bentley is onze 20e
kleuter!
Vrijdagmiddag 26 januari zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij!
Juf Aafje is donderdag 2 februari en vrijdag 3 februari afwezig. Deze dagen zal er vervanging zijn.
Groep 3 en 4:
De afgelopen twee weken stonden in het teken van toetsen. De kinderen hebben ontzettend hun
best gedaan. Na afloop van de toetsen was er tijd voor ontspanning. We hebben wat meer
geknutseld en ook konden de kinderen af en toe even fijn spelen bij de kleuters.
Groep 3
Deze week zijn we gestart met blok 1b van rekenen. In dit blok staat het thema strips centraal.
Verschillende stripfiguren spelen een rol, bijvoorbeeld bij het splitsen van hoeveelheden, handig
tellen, het vergelijken van hoeveelheden en het verkennen van oppervlakte.
Het eerste halfjaar leerden de “los” schrijven. In ons nieuwe schrijfboekje hebben we een begin
gemaakt met aan elkaar schrijven. Het is even wennen voor de kinderen. In de klas worden de
kinderen vanaf nu dan ook gestimuleerd om aan elkaar te schrijven.
Vorige week zijn we gestart met het vak verkeer. We wachten hier altijd even mee. Zodra de
leerlingen van groep 3 alle letters hebben gehad en goed kunnen schrijven beginnen we aan
verkeer. Dit omdat alle kinderen een eigen werkboekje krijgen waar ze in moeten schrijven. Het
eerste thema is “hoe steek je over?”
Groep 4
We zijn net als groep 3 gestart met blok 1 b. Aan bod komt:
- Terugtellen met sprongen van 10: 92-82-72-…..
- Het schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn van 0 tot 100
- Automatiseren van het optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Het optellen en aftrekken over het tiental 47+8
- De tafel van 4 wordt herhaald
- Het gepast betalen, terugkrijgen van geld en inhouden van de spaarpotten wordt herhaald.

De kinderen konden voor spelling altijd thuis inloggen op bloon.nl. Dit kan nog steeds, echter is de
inlognaam en het wachtwoord is veranderd wegens aanpassingen bij bloon.nl De kinderen weten
inmiddels de nieuwe inloggegevens. Voor de leerlingen staan de eerste woordjes van blok 5
inmiddels klaar. De afspraken van dit blok zijn :
eend: hoor je aan het eind van een woord een /t/ maak het woord dan langer.
geit: je kunt niet horen of je ei of ij schrijft
beer: je hoort ee, oo en eu in woorden met eer, oor en eur niet zo goed. Je schrijft ze wel
haai: aai, ooi en oei schrijf je altijd zo
muisje: hoor je achteraan je, tje of pje. Schrijf dan eerst het woord en daarna het verkleinstukje.
In de klas hangen weer volop nieuwe knutselwerkjes. Kom gerust eens even binnenlopen om te
kijken waar de kinderen mee bezig zijn.
Maandag 30 januari krijgen we gymles van onze bewegingsconsulent Frits Schnoor. De kinderen van
groep 3 en 4 gymmen daarom maandagmiddag i.p.v. dinsdagmiddag.
Groep 5 en 6:
De toetsweek zit er bijna op. Alle kinderen hebben weer geweldig hun best gedaan. Tijdens de
rapportbespreking bespreken we de resultaten.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 5 en 6 hun tweede schaakles gehad van een
schaakdocent.
Aanstaande maandag hebben de kinderen van groep 5 en 6 tijdens de gymles tennis. Deze tennisles
wordt verzorgd door jeugdtennisleraar Freek Bekhof.
Binnenkort starten we met spelling met blok 5. De categorieën die dan aan bod komen zijn:
Groep 5: spinnetje en we herhalen mollen, molen, dertig, heerlijk, geit en pauw.
Groep 6: gladheid en werkwoorden en we herhalen werkwoorden, auto’s en dirigent.
De kinderen die een handelingsplan spelling hebben, krijgen de woordjes en afspraken mee naar
huis om extra te kunnen oefenen.
Ook voor de kinderen van groep 5 en 6 is de inlognaam en het wachtwoord van BLOON veranderd.
De nieuwe inloggegevens zijn bij de kinderen bekend.
Gevraagd: voor handvaardigheid ben ik op zoek naar stukken Novilon/linoleum/zeil. Dit zouden
restanten of afvalstukken kunnen zijn. Afmeting minimaal 20 cm. breed. Hebt u nog wat liggen, dan
graag inleveren bij juf Greetje.
Groep 7 en 8:
Er is weer hard gewerkt door de leerlingen van groep 7-8. We zijn door de citotoetsen heen en
pakken het 'gewone' ritme weer op.
Open dagen
Bijna alle leerlingen van groep 8 zijn naar de open dagen van het Terra college en Stellingwerf
College geweest. Mooi om de enthousiaste reacties en verhalen te horen. Het voortgezet onderwijs
begint onder de leerlingen echt te leven.
Schaaklessen
We hebben onze eerste echte schaakles erop zitten. Dinsdag om 11.15 hebben we de tweede les.
Foto's van de les staan op de schoolsite.
Wist je datjes door Marion en Dieuwke uit groep 7:
Wist je dat:
- We deze week Sneeuw (b) engeltjes hebben gemaakt? Het duurde even voordat hij af was, maar
het resultaat is heel mooi. We hebben er hard aan gewerkt.
- We schaaktoernooi hadden?
- We daarom heel veel hebben geschaakt?
- We met groep 1/2 en groep 7/8 vogeltjesvoer hebben gemaakt?
- We de kleuters een beetje moesten helpen, omdat de pan heel heet was?
- We deze week cito toetsen hadden?
- We de vakken rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, spelling en lezen nu af hebben?
- Milan, Luca, Dieuwke en Arno naar een schaaktoernooi gaan?

- Arno eerste was en Milan, Luca en Dieuwke gedeeld tweede?
- We met juf Janique op de vrijdagmiddag taart hebben gegeten?
- Dat echt smullen was?
School in wintersfeer:
Aanstaande dinsdagmiddag 31 januari gaat de OV met hulp van ouders de school in wintersfeer
aankleden. We beginnen om 13.15 uur. Kunt en wilt u daarbij helpen, dan bent u van harte welkom!
Rapport:
Vrijdag 10 februari a.s. krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. In de
week van 13 t/m 17 februari houden we de rapportbesprekingen (zie ook de bijlage). Vandaag
geven we de jongste kinderen van het gezin ook de papieren uitnodiging mee. Vergeet u op de dag
dat u wordt uitgenodigd niet het rapport mee te nemen?
Overblijven:
Kinderen die overblijven worden door de ouders aangemeld onder opgave van de dag (en)
waarop de kinderen zullen overblijven. Incidentele overblijvers kunnen rechtstreeks aan de
medewerker worden opgegeven, en wel 1 dag van tevoren, uitgezonderd onvoorziene
omstandigheden.
De overblijfmedewerkers zijn:
 Op maandag:
Roos Posthumus
tel. 0516-515991
 Op dinsdag:
Ali Yspeert
tel. 0561-421961
 Op donderdag:
Roos of Ali
zie maandag en dinsdag
 Op vrijdag:
Marion de Boer
tel. 0561-420905 / 06-36128124
Reserve is Robin Wijntjes: 0561-851248 / 06-13843447.
 Ali en Roos vervangen bij toerbeurt op donderdag Margje, die de komende tijd als
overblijfmedewerker niet beschikbaar is.
 Vriendelijk, doch dringend verzoek in verband met de bezetting van de overblijfkrachten, om
als het mogelijk is 1 dag van te voren kinderen af te melden als ze geen gebruik maken van
het overblijven.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 9 februari a.s.
Agenda:
Vrijdag 27 januari
Maandag 30 januari
Dinsdag 31 januari
Vrijdag 3 februari
Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari
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
Maandag 6 maart
Woensdag 8 maart
Vrijdag 10 maart
Woensdag 15 maart

Groep 1 en 2 ’s middags vrij.
Leerlingenraad.
13.15 Uur schooltennis voor groep 3 t/m 8.
13.15 Uur schoolversieren in wintersfeer.
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Rapport mee
Remco Heite schaaktoernooi in het Linde College te Wolvega
19.00 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
13.30 Uur Uur Cultuurvoorstelling groep 7/8 in
Heerenveen
19.30 Uur MR/OV
8.30 Uur directeurenoverleg
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en
Roelf afwezig i.v.m. cursus
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en
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