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Automatische incasso:
Binnenkort worden de kosten van het overblijven en de ouderbijdrage/schoolreis door de
penningmeester van de OV geïncasseerd.
Vesuviusclub bedankt:
De Vesuviusclub heeft school een schminkdoos en twee buitenlampen met sensor geschonken.
Mannen van de Vesuviusclub heel hartelijk bedankt!!
School in wintersfeer:
Vorige week dinsdagmiddag heeft de OV met hulp van ouders de school in wintersfeer versierd. Het
ziet er weer winters mooi uit, bedankt!
Remco Heite schaaktoernooi:
Zaterdag 11 februari doen we voor de 7e maal mee aan het Remo Heite schoolschaaktoernooi. Het
schaaktoernooi vindt plaats in het Stellingwerf College in Oosterwolde. Arno, Dieuwke, Luca en Milan
vertegenwoordigen onze school onder begeleiding van Wiesje van den Berg en Louis Dijk. De eerste
speelronde begint om 10.00 uur. Heel veel succes en (schaak-) plezier!
Vakantiespelweken:
De vakantiespelweken worden georganiseerd voor alle leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 en leerlingen uit groep 4 die geboren zijn voor 1 januari 2009
van alle basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf. Vorige week hebben deze
leerlingen daarover informatie mee naar huis gekregen. Aanmelden kan tot 17
februari via school. Na 17 februari via vakantiespel.nl.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project:
We hebben al een tijdje over de winter gewerkt en wie weet gaat het nog een keertje goed vriezen
en kunnen we nog even schaatsen. Een echte mooie sneeuwpop maken is natuurlijk ook leuk!
Volgende week is het Valentijnsdag! We maken “kikker is verliefd” van het boek van Max Velthuys!
Ook hebben de kinderen verteld op wie ze verliefd zijn. En wat zo mooi is ………iedereen in de
kleuterklas is verliefd, maakt niet uit op wie: papa, mama, je grote broer of je neef. En
waarom……….. omdat zijn schoenen zo mooi zijn of omdat hij zo’n mooie jas aan heeft.
We kunnen er heerlijk over kletsen!
Na de voorjaarsvakantie mogen de kleuters een schoenendoos meenemen dus als je nieuwe
schoenen gaat kopen bewaar de schoenendoos tot na de vakantie en neem deze dan mee naar
school. We gaan dan werken over “de post”.
Juf Aafje heeft zich gisteren afgemeld. De energie is even op. Vandaag en morgen vervangt juf
Germa in groep 1/2/3. Houdt u er rekening mee dat de rapportgesprekken van groep 1 en 2
volgende week niet doorgaan. Daarover hopen we in ieder geval maandagmorgen meer
duidelijkheid te hebben.
Er zijn op dit moment niet of nauwelijks vervangers beschikbaar. Daarom wordt het steeds
moeilijker om vervanging goed te regelen. Het kan voorkomen dat uw kind gedurende een
vervanging met diverse leerkrachten te maken krijgt. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te
voorkomen en proberen we het zo goed mogelijk op te lossen.

Groep 3 en 4:
Groep 4
De kinderen van groep 4 hebben vorige week de planning voor de boekbespreking mee naar huis
gekregen. Heeft u dit in de agenda genoteerd?
Met taal zijn we begonnen aan thema 5. Eén van de thema’s is brieven en kaarten. Vorige week
heeft groep 4 een brief geschreven en gepost naar de ouders. 3 van de 5 brieven zijn inmiddels
aangekomen. We hopen dat de andere 2 brieven ook nog aan komen. Zullen we post terugkrijgen?
Woorden die de kinderen aangeboden krijgen bij dit thema zijn: ansichtkaart, berichtje, brievenbus,
e-mail, envelop, kaartje, ontvangen, pakketje, postcode, postzegel, verrast en verzenden.
Het andere thema wat aan bod komt is gevoelens. Hierbij leren we de woorden: angstig, bedoeling,
droevig, gebaar, gevoel, gezicht, opgelucht, reageren, zich schamen, teleurgesteld, vrolijk en
zenuwachtig.
Wist u dat…we maandag appelflappen gaan maken?
Groep 5 en 6:
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 5 en 6 hun derde en laatste schaakles gehad.
Deze week zijn we gestart 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. Thuis kunnen
de kinderen ook oefenen met BLOON.
De nieuwe inloggegevens zijn bij de kinderen bekend.
Met de Kanjertraining oefenen we met je mening zeggen. We leren de
kinderen dat als je ergens last van hebt, dat je dat wel moet zeggen.
Door op een nette en slimme manier je mening te geven laat je zien dat
je zowel respect voor jezelf als de ander hebt. Ook hadden we weer een
vertrouwensoefening. Ditmaal maakten de kinderen een bruggetje.
Leerlingenraad:
We hebben met de leerlingenraad besproken wat we hebben gedaan en wat we gaan doen. De
leerlingenraad heeft voor EURO 300 materialen voor alle groepen gekocht, zoals schaakborden en
stoepkrijt, die zijn inmiddels binnen. De rest komt nog zoals speelzand en een basketbal. Groep 7/8
maakt ook rijmpjes voor het jongens en meisjestoilet. Dit is ons verslag.
Groetjes Dieuwke en Jurian uit de leerlingenraad.
Groep 7 en 8:
Spelling
We zijn inmiddels alweer gestart met blok 5. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben alle afspraken
en lastige woorden mee naar huis gekregen om ook thuis te kunnen oefenen voor het dictee.
Schoolschaatsen
Woensdag 15 februari a.s. is de eerste les; van 9.00 - 10.00 uur.
Vertrek is uiterlijk om 8.30 uur.
Om ca 10.30 uur zijn we bij school terug. Mochten de kinderen willen eten of drinken in de bus, dan
is dat geen probleem, zolang het afval in de afvalzakjes wordt gedaan. De bus bevat 50 zitplaatsen.
Engels
We zijn bij Unit 3. De leerlingen hebben allemaal de woordenlijst alvast mee naar huis gekregen om
door te nemen. De woordenlijst gaat met de samenvatting een week voor de toets nogmaals mee
naar huis.
Aanmelden VO
De leerlingen van groep 8 worden voor de rapportbespreking samen met hun ouders/verzorgers
uitgenodigd. We plannen hiervoor een half uur en bespreken aan de hand van Drempelonderzoek,

CITO M-toets en Friese Plaatsingswijzer met daarin verwerkt de CITO gegevens van Technisch
Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen, het schooladvies voor voortgezet onderwijs.
Voorleeswedstrijd:
Dinsdag 14 februari vindt in de bibliotheek in Oosterwolde de voorronde plaats van de nationale
voorleeswedstrijd. Arno van de Berg uit groep 8 vertegenwoordigt als voorleeskampioen van onze
school de Mr. K.J. Dijkstraschool. Alvast heel veel succes gewenst Arno!
Wist je datjes door Aron en Jordy:
* Een tafelgroepje per keer op vrijdag een krantenknipsel mee moeten nemen en we dit dan
bespreken in de klas?
* Wij dit superleuk vinden?
* De meeste kinderen van groep 8 naar de open dag op het Stellingwerf college zijn geweest?
* We een Valentijn opdracht gemaakt hebben?
* Dat sommige tekeningen wel 3-D lijken?
* We met de meeste methodeboeken alweer in het B boek aan het werk zijn?
* We aankomende woensdag gaan schoolschaatsen in het Thialf?
* Dit in totaal 4x gaan doen?
* Iedereen daar super veel zin in heeft?
* We om de dinsdag schaakles krijgen en nog veel meer geleerd hebben dan we al wisten?
* We mooie schaatstekeningen hebben gemaakt?
* We nieuwe schaakborden hebben gekregen van de Jumbo actie
* Olivier zijn kat plotseling weer teruggevonden was in Elsloo?
* De kat eventjes in meester zijn kantoor moest wachten tot hij werd opgehaald?
Rapport:
Morgen 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. Vergeet u op de dag dat u wordt uitgenodigd niet
het rapport mee te nemen?
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 16 februari a.s.
Agenda:
Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari
Dinsdag 14 februari
Maandag 13 t/m vrijdag
17 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 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
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 31 maart

Rapport mee
Remco Heite schaaktoernooi in het Stellingwerf College in
Oosterwolde
19.00 Uur voorleeswedstrijd bibliotheek Oosterwolde (Arno)
Rapportbespreking
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
Uiterste aanmelddatum vakantiespelweek
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
’s Middags Himmelwike (schoonmaakactie)
Schoolarts voor groep 7
Groep 1 ’s middags vrij
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