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Nieuwsbrief april 2021 nr.9
Vacature Medezeggenschapsraad
Komend najaar gaat Taco ten Hove de
Medezeggenschapsraad (MR) verlaten.
Jongste dochter Liesbeth ten Hove verlaat
deze zomer de school en dan is het beter
als er een andere ouder in de MR aansluit
die nog wel één of meerdere kinderen op
school heeft. Er ontstaat dus een vacature
in de MR. De MR bestaat tegenwoordig uit
2 leerkrachten en 2 ouders (dit noemen we
de oudergeleding). De andere leden van de
MR zijn op dit moment: Aafje Bijstra, Janique Gorter en Annely Kramer. Het is erg
leuk om betrokken te zijn bij een school
zoals de meester K.J. Dijkstraschool. Als
MR lid ben je goed op de hoogte van wat
er speelt op school en je krijgt de kans om
mee te praten met belangrijke onderwerpen aangaande de school. En het is een
manier om leerkrachten op een andere
manier te leren kennen. Kortom, we kunnen het iedere ouder aanraden om zitting
te nemen in de MR. Wij nodigen alle ouders die geïnteresseerd zijn om mee te praten en te denken in de MR van harte uit
om zich te melden. Aangezien het de bedoeling is om een lid te vinden voor een
aantal jaren, is er een voorkeur voor een
ouder met een kind in de onderbouw.
Stuur dan een bericht naar de MR op het
volgende emailadres: mr@mrkjdijkstraschool.nl .
Alvast bedankt en groeten van uw MR!

It giet oan!
Zoals u weet wordt het schoolplein in de meivakantie gerenoveerd door de Samenwerking
BV en Boerplay (leverancier speeltoestellen).
Het plein wordt opnieuw bestraat. Hiervoor
moet de oude bestrating worden verwijderd.
Dit zal gebeuren op vrijdagmiddag 30 april, na
14.00 uur en indien nodig zaterdag 1 mei.
Hier zijn wij uw hulp bij nodig!
Daarnaast zijn wij nog hulp nodig bij het kruien
van houtsnippers, datum is op dit moment nog
niet bekend.
Helpt u mee, vele handen maken licht werk!
Aanmelden kan via:
mrkjdijkstraschool@comprix.nl uw hulp wordt
gewaardeerd!
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Nieuwe mailadressen
Kortgeleden kregen de kinderen allemaal een nieuw
mailadres van school, met ingang van donderdag 25
maart hebben ook alle teamleden een nieuw mailadres.:
aafje.bijstra@comprix.nl;
aly.stoffers@comprix.nl;
janique.gorter@comprix.nl;
karen.hoekstra@comprix.nl;
karin.verra@comprix.nl.
Directie: directie.mrkjdijkstraschool@comprix.nl
Algemeen: mrkjdijkstraschool@compix.nl

Mocht u zich een keer vergissen, geen
probleem, de verzonden mail naar de oude adressen wordt automatisch doorgestuurd.
Op een later tijdstip wordt ook het mailadres van de MR vernieuwd. T.z.t. zullen
wij u hierover informeren.

1 april
1 april
2 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
14 april
16 april
20 april
21 april
23 april
27 april

Eieren zoeken groep 1 t/m 8
Paasactiviteiten in de groepen
Goede vrijdag, alle kinderen vrij!
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij!
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Juf Greetje Ensing afwezig i.v.m. scholing, vervanger groep 1/2 nog niet bekend
Juf Greetje Ensing afwezig i.v.m. online directie overleg
Juf Greetje Ensing afwezig i.v.m. scholing, vervanger groep 1/2 nog niet bekend
Leerlingenraad
Eindtoets—groep 8
Eindtoets—groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, alle kinderen vrij!

Om alvast te noteren 1 mei t/m 16 mei Meivakantie
De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 18
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Nieuws uit groep 1 en 2
De kleuters hebben gewerkt over het boek “Coco kan het”.
Nu werken we over Pasen. We leren de letter P van Pasen
en bedenken woordjes met de p.
We hebben drie kippen die aan het broeden zijn in de klas en die iedere
nacht eieren leggen. Maar welke kip legt de meeste, minste of hebben de
kippen aan het eind van de week evenveel gelegd?
Ook zijn we volop aan het rijmen en lezen we al vele woordjes, knap hoor!
De kinderen van groep 2 krijgen hun eerste rapport mee naar huis! En wat
kunnen jullie trots zijn!

Vrolijke Pasen allemaal!

Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3
Inmiddels zijn we halverwege kern 9. Er worden in deze kern veel nieuwe woordtypen aangeboden. In kern 9 leren de kinderen o.a.: samengestelde woorden van twee lettergrepen
met letterclusters (bijv. hijskraan), woorden van één lettergreep met een cluster van drie
medeklinkers vooraan of achteraan (bijv: strik en markt), woorden van één lettergreep die
eindigen op -aai, -ooi of –oei (bijv. haai, kooi en roei) en woorden van twee lettergrepen die
eindigen op -e, (bijv. korte).
Met rekenen zijn we toe aan blok 3. De getallenlijn is nu uitgebreid tot en met 100. Ook
wordt er een begin gemaakt met het optellen en aftrekken over het eerste tiental. Het verdubbelen en halveren tot 20 wordt verkend (6+6 = 12 en 12-6= 6 etc.)
Groep 4
Afgelopen week is het controledictee van spelling afgenomen. In het nieuwe blok maken de
kinderen voor het eerst kennis met de categorieën specht, pauw en molen.

Met rekenen zijn we bezig met:
-

verdere automatisering van het optellen en aftrekken over het eerste tiental.
optellen en aftrekken tot en met 100, eventueel met behulp van de getallenlijn.
herhalen van de tafels van 3 en 4;
klokkijken met hele en halve uren wordt weer geoefend, nieuw in dit blok is de introductie
van het kwartier (voorlopig alleen analoog).
- herhalen van meten van lijnen in centimeters.
- uitzoeken welke plattegrond bij welk bouwsel hoort.
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We besteden nu met groep 3 en 4 extra tijd aan automatiseren.
Afgelopen week hebben we dagelijks vijf minuten geoefend met
plussommetjes tot 10. We tellen hierbij het aantal goed
gemaakte sommetjes en we proberen onze eigen score steeds te
verbeteren. De scores geven de kinderen zelf weer in grafieken.
Tot slot nog een foto van de muziekles. Muziek stond de afgelopen weken in het teken van kleurnotaties. Als afsluiting speelden
we de melodiepartij van vader Jacob op boomwhackers. Dat
klonk mooi!

Nieuws uit groep 5 en 6
Cito
De citotoetsen zijn weer achter de rug. Wat hebben de leerlingen de afgelopen periode hard gewerkt en wat zijn er mooie resultaten behaald. Knap gedaan jongens!
Rekenen
We starten maandag alweer met een nieuw blok van rekenen. Voor groep 6 gaan onder andere
de inhoudsmaten en breuken aan bod komen, iets waar we het vorige blok al een mooi begin
mee hebben gemaakt. Groep 5 gaat aan de slag met oppervlakte en digitale tijden. De schrijfwijze van de digitale tijden staan centraal. De klokken zijn nog best lastig! Het is goed om hier thuis
ook aandacht aan te besteden.
Natuur
We maken een mooie poster van een wel heel bijzonder diersoort! Een Knertje! Veel kinderen
hadden nog nooit van dit dier gehoord. We hebben informatie over dit dier opgezocht op
www.knertje.nl donderdag zullen we de gemaakte posters in de klas bespreken.
Wist je datjes door Mecx, Sofia, Roan, Melissa, Tirza en Nikky.
Wist je dat:
* De toets week klaar is? Jeeeej!
* We scoor een boek in de klas hebben?
* Met allemaal boeken uit de bieb?
* We woensdag vrij waren?
* Er een nieuw dier is?
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Nieuws uit groep 7 en 8
Na drie weken bikkelen zijn we klaar met
alle cito toetsen. De kinderen hebben goed
hun best gedaan, chapeau!
Afgelopen vrijdag hebben we mijn verjaardag
in de klas gevierd. De kinderen hadden de klas
mooi versierd, helaas waren ze even vergeten
hoe jong ik ben geworden☺.
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