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Geen school:
Omdat we als school op jaarbasis teveel lesuren maken, hebben we 5 margedagen gepland.
Onderstaande data zijn de dagen waarop de kinderen naast de reguliere vakanties geen school
hebben:
 Vrijdag 26 mei (na Hemelvaartsdag)
 Dinsdag 6 juni (na Tweede Pinksterdag)
 Vrijdag 30 juni
 Maandag 3 juli
 Maandag 10 juli (onderwijsevaluatie team)
Donderdag 20 juli is de laatste schooldag, vrijdag 21 juli begint de zomervakantie.
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.
Snoep:
Net als ouders, willen wij wel graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. Steeds vaker zien
we dat sommige kinderen met snoep op school komen. Uitgangspunt van school is dat bij feestelijke
gelegenheden iets extra’s uitgedeeld mag worden, bijvoorbeeld bij Sinterklaas, Pasen.
Voor de overige momenten is snoepen op school niet toegestaan.
Schoolvoetbaltoernooi:
Woensdag 12 april wordt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gespeeld op de voetbalvelden van De
Griffioen en DIO Oosterwolde op sportpark Oostenburg in Oosterwolde.
De kinderen die deze middag gaan voetballen, komen woensdagmorgen 12 april om 11.15 uur uit.
Het vervoer naar en van het sportpark is inmiddels rond, hartelijk dank daarvoor (zie ook bijlage).
Leerlingenraad:
Deze keer waren er geen nieuwe ideeën van de ideeënbussen uit de klassen. Dit jaar bestaat
Ooststellingwerf 500 jaar. Het idee is om iets voor de kinderen te gaan organiseren en ze daarbij
ook te betrekken.
Op schoolkamp willen dit jaar graag een bosspel gaan doen. De leerlingenraad organiseert ook een
stemming voor het continurooster voor de kinderen.
Groetjes, Arno en Sanne, groep 8.
Koningsspelen:
Vrijdag 21 april a.s. organiseren we de Koningsspelen. Alle kinderen komen deze dag in (warm)
sporttenue en op sportschoenen op school (geen propschoenen). Dit in verband met
sportonderdelen in de gymzaal en op de tennisbaan.
 Thuis hoeft niet ontbeten te worden, dat gaan we op school doen. Borden en bestek is op
school.
 De kinderen hoeven deze dag ook geen pauzehap/drinken mee te nemen naar school.
 Alle kinderen krijgen tussen de middag een picknick lunch.
 Een extra sportshirt, na afloop moeten de schoolshirts worden ingeleverd.

 Deze dag starten we om half negen
 We hebben nog 1 begeleider nodig voor de begeleiding van groep 1 t/m
4. Wie helpt ons?
 Deze Koningsspelen verzorgt ODIS tennis-, korfbal- en gymnastiekclinics
voor de kinderen.
 Om 13.30 uur hebben we een gezamenlijke afsluiting op het plein. U
bent van harte welkom
 Om 13.40 uur is het afgelopen.
Nieuwe directeur:
Na de meivakantie start de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Theater Boer Boris: We zijn samen met groep 3 naar
het theater van Boer Boris geweest en hebben enorm
genoten! Autorijders nog bedankt! Kijk voor de foto’s in
het fotoboek.
Pasen: Momenteel werken we over het thema “Pasen”. We hebben al een paashaas met een bakje
geplakt, eieren geverfd en een paashaas gemaakt met stempeltechniek. We hebben de letter l van
lente op de deur. Iedere ochtend kijken we hoeveel eieren de witte, bruine en gele kip hebben
gelegd. Wie zal deze wedstrijd winnen? Wie heeft de meeste, minste of misschien evenveel????
Spannend hoor, we houden de uitslag bij op de deur. Kijk voor foto’s in het fotoboek!
SchoolreisJe: De kleuters gaan op dinsdag 9 mei (samen met de kleuters van Makkinga) met de bus
naar Nienoord te Leek. De bus vertrekt deze dag om 8.30 uur vanuit Elsloo en we komen rond 14.45
uur weer terug. Nadere informatie volgt!
Boerderijbezoek groep 1-2-3 en 4: Op dinsdagmiddag 11 april gaan we de boerderij van de familie
van Burgsteden bezoeken. We gaan daar lopend naar toe! (misschien is het handig laarzen aan te
doen en misschien niet je allermooiste kleding)
Groep 3 en 4:
Groep 3 heeft blok 2 met rekenen super afgerond en we zijn inmiddels begonnen aan blok 3. De
getallenlijn wordt in dit blok verder uitgebreid tot 100. Het tellen met sprongen komt weer terug, nu
met 2,4,5 en 10. Verder wordt geld gebruikt als middel om de structuur van de getallen tot 100
duidelijk te maken. Tientjes voor tientallen, briefjes van 5 en munten van 2 en 1 euro voor de
eenheden. Zo wordt 47 euro gelegd met 10 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro, 5 euro en 2 euro.
En natuurlijk blijft het automatiseren van splitsingen en het optellen en aftrekken tot 10 de volle
aandacht.
Groep 4 krijgt de volgende nieuwe spellingsafspraken aangeboden:
specht : acht, echt, icht, ocht en ucht schrijf je altijd zo
pauw : je kunt niet horen of je au of ou schrijft. De woorden met au moet je onthouden
molen : hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank, dan schrijf je a, e, o of u
De woordpakketten van blok 7 staan inmiddels voor de leerlingen klaar op www.bloon.nl
Waar groep 3 is begonnen aan een nieuw blok voor rekenen, geldt dit ook voor groep 4
In blok 3 wordt een begin gemaakt met de oriëntatie op getallen tot 200. Er wordt verder gewerkt
aan de automatisering van het optellen en aftrekken over het eerste tiental. Ook krijgt het optellen
en aftrekken tot en met 100 weer veel aandacht. Het streven is dat de kinderen het optellen en
aftrekken tot en met 100 aan het eind van groep 4 goed beheersen. In dit blok wordt de tafel van 6
aangeboden en de tafels van 1 t/m 5 en de 10 worden herhaald. De leerlingen hebben afgelopen
dinsdag de tafel van 6 mee naar huis gekregen en moeten deze op vlot tempo woensdag 13 april
op kunnen zeggen. Thuis even goed oefenen dus!
Nienke Brouwer is deze week bij ons in de groep begonnen aan haar snuffelstage. Ze is op maandag
en woensdag bij ons in de groep.
Dinsdag 11 april brengt groep 1 t/m 4 een bezoek aan de boerderij van de familie Burgsteden.

Groep 5 en 6:
Werkstuk en spreekbeurt
De kinderen van groep 5 zijn bezig een onderwerp te kiezen voor hun werkstuk. Met de kinderen
van groep 6 hebben we een planning gemaakt voor hun spreekbeurt. Alle kinderen hebben nu ook
een onderwerp gekozen.
Woensdag 3 mei (datum nog even onder voorbehoud) komt Hendrik op school vertellen over de
oorlog in Elsloo. Daarna gaan we met de groep op de fiets naar het oorlogsmonument aan de
Kloosterweg.
Groep 7 en 8:
Wist je dat:
 Dat heel groep 7-8 meedoet met voetbal in de pauze
 Dat wij voor de volgende vakantie de musicalboekjes meekrijgen?
 Dat we aankomende donderdag gaan oefenen met voetbal tegen Makkinga?
 Dat we daar super veel zin in hebben?
 Dat we volgende week woensdag 12 april schoolvoetbal toernooi hebben?
 We alweer buiten hebben gegymd?
 We slagbal en voetbal deden?
 We gaan proefdraaien met een continurooster?
 We dan eerder vrij zullen zijn?
 Juf een escape room had gemaakt?
 Het moeilijk en spannend was te ontsnappen?
 Je goed samen moest werken?
 Dat dat best wel moeilijk bleek?
Engels
De toets van Unit 3 is op vrijdag 7 april. De woordjes worden al goed geoefend! Succes.
Musical/ Spreekbeurten
Als de IEP toets achter de rug is gaan we van start met de musical en zullen we vanaf mei starten
met de spreekbeurten. De leerlingen hebben allemaal het informatieboekje voor het maken van een
spreekbeurt mee naar huis gekregen. Mocht het maken van bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie
moeilijkheden opleveren, staat er op de schoolsite onder downloads een handig hulpje.
Expositie juf Janique:
Onze juf Janique heeft een expositie in de molen van Makkinga. Daar kunt u haar prachtige
tekeningen zien van Moppie de muis. Deze muis is onderdeel van een hele leuke educatieve
speurtocht voor kinderen in korenmolen de Weyert.
De molen van Makkinga is iedere zaterdag open, een bezoekje zeker waard!!!
Juf Janique, wij zijn trots op jou!

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 20 april a.s.
Agenda:
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
Dinsdag 9 mei
Zondag 14 mei
Woensdag 17 mei
Vrijdag 19 mei
Woensdag 24 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 juni

13.30 Uur boerderijbezoek groep 1 t/m 4.
Schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde
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
08.30 Uur Koningsspelen
Meivakantie
8.30 Uur hoofdluiscontrole LOT
Geen Comperio College
Geen Comperio College
Bevrijdingsdag
Spreekuur
Proefdraaien continurooster
Schoolreis groep 1/2 Nienoord.
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi
Leerlingenraad
Geen Comperio College
Hemelvaart
Geen school
19.30 Uur OV/MR
Tweede Pinksterdag
Geen school
Laatste keer Comperio College

