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Nieuwsbrief mei 2019 nr.9
Bezoek groep 1/2 de Hoolten Klinte
Onze kinderen wonen in de Stellingwerven.
Een gebied van veen en turf. Het werken in
het turf maakt groep 1/2 donderdag 9 mei
zelf mee, door er over te spelen. Dat doen ze
samen met theatermaker Janou Sipsma, met
de hulp van de Historische Vereniging Appelscha en de Hoolten Klinte.
De locatie is het Drents-Friese Wold waar
zich vlakbij het hoogste punt van Friesland
bevindt: de Bosberg. Wij zijn nog op zoek
naar rijders!

Bag2school

Project ‘van rommel naar trommel’

Via de organisatie Bag2School Nederland
zullen wij weer een kleding inzamelingsactie
organiseren om geld in te zamelen voor een
nieuw speeltoetstel. De kledingzakken kunnen t/m vrijdag 14 juni worden ingeleverd.

Een projectgroep van zeven enthousiaste
dames uit Elsloo heeft een mooi programma gemaakt rondom duurzaamheid en
leefbaarheid.
Als school maken wij onderdeel uit van
het programma. De kinderen van groep 1
t/m 4 krijgen maandag 6 mei een kleurplaat mee naar huis en voor de kinderen
van groep 5 t/m 8 is er een quiz. De kleurplaten en quizzen kunnen tot 15 mei op
school worden ingeleverd. Voor de mooiste kleurplaten is er een prijs (groep 1/2
en 3/4) en er zijn prijzen voor de groepen
5/6 en 7/8, prijsuitreiking zaterdag 18 mei
tijdens de opening van het project. Zie
ook
‘t
Elseblattien.
Maandag 20 mei komen “de vuilnismannen” voor ons optreden. N.a.v. deze voorstelling vindt een eindpresentatie plaats
deze begint om 13. 45 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Rode Loper Run
Deze week krijgen de kinderen van alle groepen weer een inschrijfformulier mee voor de
Rode Loper Run in Oosterwolde. Deze vindt
plaats op woensdag 5 juni.
De kosten van deelname bedragen € 2,50.
Als uw kind(eren) wil(len) deelnemen aan
deze Run, dan moet het inschrijfformulier
(+ geld) vóór 20 mei ingeleverd zijn bij de
groepsleerkracht.
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Grote

rekendag

15

mei

Dit jaar voor het eerst houden we een
grote rekendag. Een dag waarop volop
wordt gerekend. Bewust en vooral ook
onbewust. De titel van de Grote Rekendag
is ‘Meten, bewegen en construeren’.
De dag wordt geopend met…. huisnummers??
Na de opening gaan de kinderen in de eigen
groep
aan
de
slag.
In groep 1 en 2 ligt de nadruk op het construeren en bewegen. Bij de activiteiten
voor groep 3 en 4 ligt de nadruk op het
verkennen van de getallenwereld. Groep
5 en 6 en ook groep 7 en 8 gaan aan de
slag met een activiteit die de hele ochtend beslaat. Bij de activiteit voor groep
5, 6, 7 en 8 staat het ontwerpen van een
vakantiepark centraal. In groep 5 en 6
worden de huisjes ontworpen en in groep
7 en 8 het hele park.

6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
13 mei
15 mei
20 mei
21 mei
22 mei

23 mei
29 mei
29 mei

Luizencontrole
Preventie les Scala - groep 7/8
Preventie les Scala - groep 7/8
Spelen met slagwerk en ritme - groep 5 t/m 8
Theater in de Hoolten Klinte - groep 1/2
Aardrijkskunde excursie (prijs: Geo Battle) - groep 8
Grote rekendag
Uiterlijke inleverdatum kleurplaten/quiz
Theatervoorstelling “de Vuilnismannen” , eindpresentatie 13.45 uur
Verpleegkundige GGD—groep 7
Spelen met slagwerk en ritme—groep 5 t/m 8
Korfbaltoernooi
Juf Greetje afwezig i.v.m. scholing
Juf Greetje afwezig i.v.m. scholing
Excursie huis van weldadigheid—groep 7/8
Schoolreis Nienoord—groep 1/2

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 23
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Nieuws uit groep 1 /2
We hebben met veel plezier over Pasen gewerkt! Met veel spanning keken we iedere ochtend
hoeveel eieren de kippen hadden gelegd. Was het de bruine-witte of gele kip. Wie had de meeste-minste of misschien wel evenveel? En wie heeft de wedstrijd gewonnen……….de gele
kip!!!!!!!

Na de meivakantie gaan we ons best doen om iets voor Moederdag te maken maar dat is natuurlijk een grote verrassing. De klas is dan misschien toch een beetje verboden terrein voor de
moeders!
Lieke Jongsma wordt begin mei 4 jaar en komt vanaf 7 mei gezellig bij ons in de kleutergroep!
Veel plezier Lieke, wij hebben er zin in!
Heemkunde
De kleuters gaan in het kader van heemkunde (kennis van de omgeving) op donderdag 9 mei
naar de Hoolten Klinte in Appelscha. Voor dit bezoek hebben we natuurlijk vervoer nodig (6 auto’s). We vertrekken rond 10 uur en zijn rond 12 uur weer terug bij school. Wie kan er rijden?
Geef je zo spoedig mogelijk op bij Aafje of mail naar aafje@mrkjdijkstraschool.nl.
Schoolreisje:
Samen met de kleuters van Makkinga gaan we op woensdag 29 mei met de bus naar Nienoord
te Leek. Info brief over de schoolreis volgt later.

Nieuws uit groep 3 / 4
Voor de meivakantie hebben we weer vele mooie werkjes gemaakt tijdens handvaardigheid en
tekenen. De klas is weer helemaal in lentesfeer.
Juf Celia heeft haar stage bij ons op school inmiddels afgerond. Celia was 3 dagen in groep 3 en
4 (5). Celia bedankt voor je inzet!
Dinsdag 14 mei groep 4 dictee
Woensdag 22 mei staat het schoolkorfbaltoernooi op het programma. De komende tijd zullen
we tijdens de gym aandacht besteden aan het korfbalspelletje. Meer informatie over het toernooi volgt.
De kinderen hebben voor in de meivakantie een leesbingo meegekregen. Wie na de vakantie de
kaart vol heeft ontvangt als beloning een leuk presentje!
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Nieuws uit groep 5 / 6
Pasen
We hebben met Pasen heerlijk geknutseld met ballonnen en met papier
mache. Bij een aantal kinderen was de ballon al leeggelopen, maar het resultaat was erg leuk!!!
Spreekbeurten en werkstukken
Inmiddels hebben de kinderen van groep 6 aangegeven over welke onderwerpen zij een spreekbeurt gaan houden. Op maandag 27 mei gaan we daarmee van start en zal
de spits worden afgebeten door Tygo. De kinderen van groep 5 hebben een onderwerp voor
hun werkstuk doorgegeven. Heel veel succes met het maken daarvan.
Aardrijkskunde
Volgende week is de laatste les van hoofdstuk 3 van de aardrijkskundemethode. Daarna krijgen
de kinderen een samenvatting mee voor een toets op maandag 20 mei.
Schoolkorfbal
Bijna alle kinderen van groep 5/6 doen op woensdagmiddag 22 mei mee aan het Schoolkorfbaltoernooi in Donkerbroek. Allemaal heel veel succes!!

Nieuws uit groep 7 / 8
Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels de eindtoets achter de rug. Iedereen heeft ontzettend z’n best gedaan! We verwachten de uitslag van de toets rond 15 mei, als de uitslag besproken is met de leerlingen gaat deze mee naar huis. U als ouder krijgt daaropvolgend een uitnodiging om de toets op school te komen bespreken.
Geobattle
Vier van onze leerlingen van groep 8 hebben onze school vertegenwoordigd op het NK Geobattle in Hengelo. Ze hebben hier een ontzettend leuke en gezellige dag gehad. De leerlingen
hebben gewerkt aan lastige vraagstukken met betrekking tot aardrijkskundige kennis en landschapsindeling. Dit heeft geresulteerd in een knappe 9e plek!
Musical
We zijn volop begonnen met het oefenen van de liedjes! Het is de bedoeling dat de leerlingen
van groep 7/8 in de meivakantie hun teksten goed leren, zodat ze het na de vakantie grotendeels uit het hoofd kennen. Na de meivakantie gaan we hard aan de slag om met z’n allen een
‘super’ leuke musical neer te zetten.
Schoolkamp
Groep 7/8 zal dit jaar naar Witterzomer gaan, van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni. We gaan op
de fiets, het zou mooi zijn als de bagage kan worden gebracht en gehaald. Mocht u de 19 e of de
21e bagage kunnen brengen of halen, hoor ik dat graag even via de mail
janique@mrkjdijkstraschool.nl
Wanneer ook alle begeleiders bekend zijn zal het kampboekje mee naar huis gaan.
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