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NLDOET:
Zaterdagmorgen 11 maart doen we mee aan de NLDOET actie. We gaan deze ochtend het zand bij
de bult verversen en het schoolplein weer netjes maken. We beginnen om 08.30 uur en hopen met
elkaar om 11.00 uur klaar te zijn. Wie helpt?
School in lentesfeer:
Dinsdag 14 maart gaat de OV school in lentesfeer versieren. Aanvang om 13.15 uur. Kunt u helpen,
dan bent u van harte welkom!
Open dag:
In de week van 20 t/m 24 maart is het de Week van het Openbaar Onderwijs met als thema: “Ik
ben welkom”. Op woensdag 22 maart zetten alle basisscholen van Comprix hun deuren open
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur.
Neem uw peuter deze ochtend gezellig mee. Zij mogen van 09.00 tot 10.00 uur met groep 1/2
meespelen. Na de gezamenlijke ontvangst om 09.00 uur is er voor ouders en andere
belangstellenden informatie en een rondleiding door school. U bent van harte welkom !
 Uiteraard mogen de kinderen van groep 1 en 2 deze ochtend niet ontbreken.
Daarom gaan de kinderen van groep 1 en 2 woensdag 22 maart naar school.
Ter compensatie zijn ze vrijdag 24 maart vrij.
Himmelwike:
Dinsdag 21 maart doen we mee aan de Himmelwike. We hebben nog 3 ouders nodig om een
groepje kinderen te begeleiden. Wie helpt?
Omruilen bibliotheekkast:
Dinsdag 28 maart wordt de kast met bibliotheekboeken weer gewisseld. Maandag 27 maart
moeten alle geleende boeken worden ingeleverd.
Schoolkorfbaltoernooi:
Woensdagmiddag 17 mei vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 plaats in
Appelscha. De afgelopen week konden de kinderen zich opgeven voor het schoolkorfbaltoernooi. Op
de volgende kinderen wordt 17 mei gerekend.

Meisjes
groep 3/4
Liesbeth

Jongens
groep 3/4
Nick
Wessel
Maik
Jarno
Rens
Tygo
Ruben
Jorn

Meisjes
groep 5/6
Julia
Femke
Dionne
Leonie
Manon

Jongens
groep 5/6
Daniël
Allard
Jurian
Menno

Meisjes groep
7/8
Dieuwke
Marion
Hilde
Aniek
Kim
Sanne
Maud

Jongens
groep 7/8
Bjorn
Luca
Wouter
Arno
Aron
Jordy
Karst
Sander
Stephan

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Vorige week maandagochtend werden de kleuters verblijd met
post. In de grote envelop met adres: “aan de kleuters van de
mr. K. J. Dijkstraschool” zat een boek over de “post”. Wij
werken deze weken over project POST.
We plakken een postbode met brief en brievenbus en schrijven en tekenen brieven. We hebben de
letter P op de deur. We leren nieuwe woorden zoals: postkantoor, sorteren, bus lichten, adres,
postcode, postzegel etc. We hebben allemaal een schoenendoos meegenomen om zelf een
brievenbus te maken. Ook kunnen we op school gebruikte enveloppen en/of kaarten gebruiken om
mee te spelen. In de klas staat een echte rode brievenbus!
Het zou fijn zijn als we een echte postzegel mee mogen naar school die we kunnen gebruiken. Graag
even in een envelopje (mag gebruikt) met naam erop!
Kijk op de site voor mooie foto’s!
Van de leerlingenraad hebben we onlangs stoepkrijt gekregen en kinetisch zand om mee te
spelen. We zijn hier erg blij mee. Het stoepkrijt bewaren we nog even voor het
mooie weer!
Himmelwike: Op dinsdagmiddag 21 maart doen we weer mee aan de jaarlijkse
Himmelwike. We gaan deze middag rommel en papiertjes opruimen rondom school,
sportveld en peuterspeelzaal. We hebben twee of drie ouders nodig die ons vanaf
13.15 uur kunnen helpen. Graag doorgeven aan Aafje als het je leuk lijkt om te
helpen.
Op donderdagochtend 30 maart gaan we naar een theatervoorstelling van Boer Boris. Dit
optreden vindt plaats in het dorpshuis van Ravenswoud. We vertrekken deze ochtend rond 9.20 uur
en zijn om 11.15 uur weer terug bij school. Groep 3 gaat ook mee! Zoals u begrijpt hebben we voor
24 kinderen best veel auto’s nodig, u kunt zich opgeven bij Aafje of zet je naam op de lijst in de hal
met daarbij hoeveel kinderen er in de auto kunnen. Kinderen voorin de auto moeten op een
stoelverhoger!
Groep 3 en 4:
Groep 4
Deze week stonden er heel wat toetsen op het programma van groep 3 en 4. Dat betekent dat we
de week ook begonnen zijn aan nieuwe thema’s voor rekenen, taal en spelling.
In het rekenblok van groep 3 staat de kinderboerderij centraal. De getallenrij wordt in dit blok
verder verkend tot 60. In de laatste week van dit blok wordt het tellen met sprongen van 2 en 5
geoefend.
Verder leren de kinderen 10+6=….en 6+10=…… maar ook 16=10+….. en 16= ……+6
En aan de hand van dierenweides oriënteren de kinderen zich op de begrippen omtrek en
oppervlakte. Omtrek is het aantal hekjes om de wei, oppervlakte het aantal dieren dat in een weitje
past.
Groep 4 is begonnen aan het zesde blok van spelling. Centraal staan de afspraken:
eend : hoor je aan het eind van een woord een /t/ of /p/ maak het woord dan langer
geit
: je kunt niet horen of je ei of ij schrijft
meeuw: eeuw, ieuw en uw schrijf je altijd zo
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
gebak : in woorden die beginnen met ge, be of ver hoor je een /u/ vooraan maar schrijf je e
zwarte mieren: in veel woorden hoor je een /u/ maar schrijf je e
De vertelplaat van rekenen gaat over het schateiland. Dit is het thema de komende weken. Er is
veel aandacht voor:
- Terugtellen met sprongen van 10
- Aanvullen tot een tiental (47+…=50)
- De getallen tussen 10 en 20 worden gesplitst (12=7+…..)
- Sommen als 83-27 komen aan bod. Naast de lege getallenlijn als rekenhulp gebruiken de kinderen
ook een kladblaadje. Het kladblaadje kan er als volgt uit zien:
83-20-63
63 – 3 = 60
60 – 4 = 56

- De tafels van 3 en 4 worden nog eens herhaald
- Het klokkijken met hele en halve uren worden herhaald. Nieuw in dit blok is de introductie van het
kwartier.
Met taal zijn we begonnen aan thema 6. Eén van de thema’s is een afspraak maken. Woorden die
kinderen aan het eind van het blok moeten kennen zijn: de afspraak, de agenda, eergisteren, eerst,
gisteren, morgen, nu, overmorgen, straks, vandaag, volgend, de volgorde. Ook komt het thema
lekker (buiten) spelen aan de orde. De woorden de ze hierbij leren zijn: afschuwelijk, cool, het
gedoe, hinkelen, knikkeren, lastig, het moment, onbelangrijk, schommelen, skeeleren, stom en
tikkertje
Materiaal gevraagd
Maandag 20 maart krijgen wij in het kader van Himmelwike een workshop “Giftige beestjes”. Er is
ons gevraagd of we het volgende willen sparen met de kinderen:
- glazen potten
- drinkpakken
- bubbeltjesfolie
Wilt u dit thuis voor ons bewaren en vervolgens meegeven aan de kinderen? Het kan ingeleverd
worden bij juf Karin
Groep 5 en 6:
Paddentrek
Op vrijdag 3 maart zijn we naar het Kuinderbos geweest. We kregen in de schuur van
Staatsbosbeheer uitleg waarom de padden, kikkers en salamanders over de weg gezet moeten
worden. Een medewerker van Staatsbosbeheer legde uit dat wanneer ze ontwaken en naar de
overkant willen, op de weg platgereden worden. Daarna werden we in groepjes ingedeeld en gingen
we aan het werk. We moesten putjes bij langs en die leeghalen. We moesten alle beesten noteren,
en als we weer beesten hadden gevangen naar de overkant brengen. In totaal hebben wij 51
beesten overgezet. Het was echt superleuk! Juf Grietje, Anneke, Marleen, Rineke, Wytske en Judith
bedankt voor de begeleiding! Zie ook www.mrkjdijkstraschool.nl

Geschiedenistoets
Op woensdag 22 maart hebben we geschiedenistoets van thema 3. De kinderen krijgen volgende
week woensdag de samenvatting mee naar huis.
Groep 7 en 8:
Dit schooljaar maken de leerlingen van groep 8 in plaats van de Eindtoet PO Cito de IEP Eindtoets.
Als bijlagen bij dit mededelingenblad informatie over de IEP Eindtoets. De data waarop de IEP
Eindtoets wordt afgenomen zijn dinsdag 18 en woensdag 19 april a.s.
Geschiedenis
We zijn bijna aan het einde van het blok, deze week is de laatste les. Maandag gaat de
samenvatting mee.
Kranten in de klas
De leerlingen maken niet alleen hun huiswerk, ook nemen tafelgroepjes die daar de opdracht voor
hebben krantenknipsels mee. Elke vrijdag bespreken we dan het huiswerk en de krantenknipsels.
Waarom is dat ene stukje je nou zo opgevallen? Waarom sprak dat nieuws je zo aan?
Dit levert mooie gesprekken op in de klas over de actualiteiten.
Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen van groep 8 zijn aangemeld op het voortgezet onderwijs. Het komt nu echt dichtbij!

‘Wist je datjes’ door Jordy en Wouter
*
*
*
*
*
*
*

Wist je dat we woensdag hebben geschaatst?
Dat we toen ijshockey hadden?
Dat dat heel leuk was?
We er heel stoer uit zagen?
We nieuwe tafelgroepjes hebben?
Groep 8 bezig is met oefentoetsen voor het voortgezet onderwijs?
We dingen maken van papier mache?

Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 23 maart a.s.
Agenda:
Vrijdag 10 maart
Zaterdag 11 maart
Dinsdag 14 maart
Woensdag 15 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 24 maart
Maandag 27 maart
Vrijdag 31 maart
Woensdag 12 april
Vrijdag 14 t/m maandag
17 april
Dinsdag 18 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Dinsdag 2 mei
Woensdag 3 mei
Vrijdag 5 mei
Maandag 8 t/m vrijdag
12 mei
Zondag 14 mei
Woensdag 17 mei

Roelf afwezig i.v.m. cursus
08.30 Uur NLDOET
13.15 Uur schoolversieren in lentesfeer
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
’s Middags Himmelwike (schoonmaakactie)
Open dag Comprix
Groep 1/2 gaat naar school
Groep 1/2 vrij
Leerlingenraad
Bibliotheekboeken inleveren.
Groep 1 ’s middags vrij
Schoolvoetbaltoernooi
Paasvakantie
IEP Eindtoets groep 8
IEP Eindtoets groep 8
Kledingactie Bag 2 school
Koningsspelen
Meivakantie
8.30 Uur hoofdluiscontrole LOT
Geen CC
Geen CC
Bevrijdingsdag
Spreekuur
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi

