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Bedankt iedereen die heeft meegeholpen met:
 het vervangen van het zand bij de bult, het schoonmaken van de dakgoten en het netjes
maken van het plein tijdens de NLDOET op zaterdag 11 maart.
 het aankleden van school in gezellige voorjaarssfeer.
 de Himmelwike (schoonmaakdag) afgelopen dinsdagmiddag
 de open dag gisteren.
Kijk voor foto’s van alle activiteiten op www.mrkjdijkstraschool.nl.
Open dag:
Tijdens de open dag gisteren kon iedereen even een kijkje
nemen bij ons op school. De peuters waren uitgenodigd om
gezellig mee te spelen met de kinderen van groep 1 en 2. We
zijn heel blij met een mooie opkomst deze ochtend.
 Morgen, vrijdag 24 maart zijn de kinderen van groep 1
en 2 vrij.
Even voorstellen:
Hallo Allemaal,
Ik ben Nienke Brouwer, Ik woon in Elsloo.
Ik ben 14 jaar, en zit nu alweer 3 jaar op het Stellingwerf College in Oosterwolde.
Eerst heb ik zelf ook altijd op de Meester K.J Dijkstra school gezeten maar nu kom
ik er vanaf 3 april stage lopen bij de groepen 1/2 en 3/4 . Ik heb er super veel zin
in! In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal bij ODIS, en help ik met gymlessen geven
aan kinderen.
Groeten Nienke Brouwer
Paasviering:
Op “witte donderdag” 13 april gaan we op school Pasen vieren. Dit zal de hele middag gaan duren
van 13.15 uur tot 15.15 uur. We gaan deze middag knutselen en (paas-) spelletjes doen. We hopen
dat het mooi weer is, zodat we ook naar het park kunnen gaan. Voor de begeleiding van de kinderen
en bij de onderdelen hebben we hulp van ouders nodig. Wie op donderdagmiddag 13 april wil helpen
bij de paasviering, kan dit melden bij juf Greetje, of een mailtje sturen naar:
greetje@mrkjdijkstraschool.nl.
Juf Greetje en namens de OV, Helga, Judith en Debora.
Omruilen bibliotheekkast:
Dinsdag 28 maart wordt de kast met bibliotheekboeken weer gewisseld. Maandag 27 maart
moeten alle geleende boeken worden ingeleverd.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Met heel veel plezier hebben we gewerkt over het thema: POST! We hebben veel
geleerd en zelfs een brief gestuurd naar onze papa of mama, broer of zus. Dat
was wel even een leuke verrassing voor thuis. Ook is Betsy, de postbode van
Zorgvlied, bij ons op bezoek geweest. Ze heeft ons veel verteld over haar werk en
de kleuters hebben vele vragen gesteld.
Kijk voor foto’s in het fotoboek (post deel 1, post deel 2 en de postbode op bezoek!)

Himmelwike: Dinsdagmiddag hebben we met z’n allen rommeltjes opgeruimd bij school, de
peuterzaal en op het sportveld. We hopen maar dat we met z’n allen kunnen zorgen voor een
schone en opgeruimde omgeving.. Alle kinderen kregen als bedankje een knikkerzakje. Anneke en
Stefan bedankt voor de hulp.
Open dag:
Gisteren op de open dag hebben we bezoek gehad van heel veel peuters! Wat hebben ze leuk
gespeeld bij ons in de klas en wat vonden wij het gezellig!
Stagiaires:
Marieke ten Hove komt vanaf 27 maart 3x een maandagochtend stage lopen bij de kleuters. Marieke
volgt de opleiding logopedie in Groningen. Ze gaat deze ochtenden leuke taalopdrachtjes doen met
groepjes kinderen.
Nienke Brouwer (oud leerling van onze school) komt voor drie weken haar snuffelstage doen in de
onderbouw. Ze is op maandag en woensdag bij groep 3-4 en op dinsdag, donderdag en vrijdag bij
groep 1-2-(3). We wensen Marieke en Nienke een fijne stage toe!
Boer Boris: Donderdagochtend 30 maart gaan we gezellig met z’n allen naar het
theater van Boer Boris. We hebben er heel veel zin in!
Pasen: De komende tijd werken de kleuters over “Pasen”.
Groep 3 en 4:
Afgelopen maandag hadden we een workshop “giftige beestjes”. Na een korte uitleg over batterijen
mochten de kinderen een beestje maken van o.a. een knoopbatterij en kroonstenen. De foto’s van
deze workshop staan op de website.
Groep 3 is begonnen aan kern 9 van Veilig leren lezen. De nieuwe woordtypen die de kinderen
leren lezen in kern 9 zijn:
 samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
 woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals:
strik en markt;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
 woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
 woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.
Groep 4 heeft aanstaande maandag een dictee. De woordpakketten zijn inmiddels mee naar huis
gegaan om te oefenen.
Groep 5 en 6:
SPELLING VOOR DE KOMENDE PERIODE (BLOK 6):
Groep 5:
grijze muizen: hoor je voor de S of F een lange klank of tweeklank? Als je het woord langer maakt,
wordt de S een Z en de F een V: huis – huizen, raaf – raven .
W1: werkwoorden tegenwoordige tijd. Herhaling: mo-len, mollen.
Groep 6:
W3: Persoonsvorm verleden tijd van zwakke werkwoorden met een ik-vorm op t of d.
ik: ik-vorm + de of te, ander: ik-vorm + de of te , meer: ik-vorm + den of ten.
Voorbeeld: rusten: ik rust-te, wij rust-ten. Branden: het vuur brand-de.
Majesteit: woorden op –teit. Deze woorden hebben niets met de tijd te maken, daarom schrijf je
teit.
Herhaling: gladheid, auto’s, knabbelen, mo-len, mollen. Thuis kunnen de kinderen oefenen met
BLOON.
Werkstuk en spreekbeurt
De kinderen van groep 5 gaan een onderwerp kiezen voor hun werkstuk. Met de kinderen van groep
6 maken we een planning voor hun spreekbeurt. Volgende week krijgen ze hierover informatie mee
naar huis.

Groep 7 en 8:
Wist je datjes door Sanne en Aniek.
Wist u dat:
* We gisteren open dag hadden en er allemaal mensen kwamen kijken?
* Helaas vorige week alweer de laatste keer schoolschaatsen hadden?
* Onze school de spelletjes van de Jumbo actie binnen heeft gekregen?
* De leerlingenraad deze heeft verdeeld over de klassen?
* We Himmelwike hebben gehad?
* Er helemaal niet zo veel troep lag?
Engels
Woensdag 29-03 gaat de samenvatting voor de komende Engels toets weer mee. De toets is op
vrijdag 07-04.
Spreekbeurten
Na de meivakantie starten we met de spreekbeurten. De leerlingen krijgen morgen (24-03) een
spreekbeurtwijzer mee, met tips voor het maken van een spreekbeurt. De leerlingen kunnen vrijdag
doorgeven over wat voor onderwerp ze graag willen vertellen.
Musical
De voorbereidingen zijn in volle gang. Na de meivakantie starten we met oefenen. De leerlingen
horen voor de vakantie hoe de rollen verdeeld zijn, daarna gaan de boekjes mee. Spannend!
Kledingactie Bag2school:
Tijd voor het opruimen van uw kledingkast? Gooit u de kleding die u niet meer gebruikt niet weg.
Wij kunnen er met school geld mee verdienen. Vanaf woensdag 19 april kunt u uw kleding,
schoenen, lakens, gordijnen en handdoeken inleveren op school. Natuurlijk moet de ingeleverde
kleding schoon zijn en niet kapot. Per kilogram krijgen we hiervoor 30 cent. Alvast bedankt voor uw
medewerking!
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 6 april a.s.
Agenda:
Vrijdag 24 maart
Maandag 27 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 31 maart
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 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

Groep 1/2 vrij
Leerlingenraad
Bibliotheekboeken inleveren.
9.45 Uur Uur Cultuur groep 1/2 dorpshuis De Wyken Ravenswoud
Groep 1 ’s middags vrij
13.30 Uur boerderijbezoek groep 1 t/m 4.
Schoolvoetbaltoernooi
13.15 – 15.15 Uur Paasviering
Paasvakantie
IEP Eindtoets groep 8
IEP Eindtoets groep 8
Kledingactie Bag 2 school
Juf Karin viert haar verjaardag in groep 3/4
Koningsspelen
Meivakantie
8.30 Uur hoofdluiscontrole LOT
Geen CC
Geen CC
Bevrijdingsdag
Spreekuur
Proefdraaien continurooster
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi

