
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 13, 31 maart  2017, nr. 227 
 
Vanuit het koffie inloop-uurtje 

U bent welkom op 4 april van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag! 
 

 
Jubileum 

Gisteren was juf Liselotte 25 jaar in dienst bij het bestuur.  
Ze heeft het team en de kinderen getrakteerd op een heerlijk gebakje.  
Het was een feestelijke dag.  
 

 
Trefwoord 
Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema) 

■ Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen;  
over opstaan en opkomen voor wat van waarde is. 
■ Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22);  
Voor Pilatus (Lucas 22 en 23); 
Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24). 
 

     
 

 
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen 

■ Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid,  
respect, trouw, leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust,  
tevredenheid, liefde. 
■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden 
(Deuteronomium 5). 

 
Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat Toermalijn mag renoveren. Omdat we regelmatig  nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan en geven we steeds een korte update. 
Deze keer zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 

Onderzoek andere schooltijden 

Met de Medezeggenschapsraad en het team is afgesproken dat we in dit schooljaar zouden gaan onderzoeken of andere 
schooltijden wellicht passender zijn voor onze school. De werkgroep ‘Andere schooltijden’ is hiermee  aan de slag gegaan. 
Hierbij hebben we ook een peiling gedaan bij leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en het team. 
De werkgroep wil u heel hartelijk bedanken dat u gehoor hebt gegeven aan het invullen van de peiling. 
We laten u weten dat op basis van het onderzoek we niet overgaan naar andere schooltijden. In de bijlage vindt u een kort 
verslag n.a.v. dit onderzoek. 
 
Digitaal verzuimregister - vooraankondiging 

Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde 
Verzuimregister. Begin volgende week zult u van ons een brief ontvangen met informatie hierover. 
 
Na schooltijd 

Wilt u er voor zorgen dat u aan het eind van de dag uw zoon/dochter op tijd, om drie uur, ophaalt. Het gebeurt 
dagelijks dat er kinderen ver na drie uur opgehaald worden, wat maakt dat de leerkrachten met veel vertraging 
aan hun naschoolse taken beginnen.  
 
Palmpasen- bericht van ’t Aol Volk 
Zoals gebruikelijk houdt ’t Aol Volk een Palmpaasoptocht (Haantie op ’n stokkie). Dit is op  zaterdag 8 april a.s.  

Alle kinderen tot en met 12 jaar willen zijn uitgenodigd voor de Palmpaasoptocht met medewerking van 
Muziekcorps DES en onze Jeugd- en Kinderdansgroep.  
Kom om 13.15 uur met een versierd “Haantie op een stokkie” bij het gemeentehuis in Emmen.  
Na de optocht is er een kinderprogramma m.m.v. poppentheater Jinky’s Mikmak in het Jeugdgebouw, ingang 
Sterrenkamp. 
Deelname aan deze middag is gratis. Op 5 april is er een workshop voor ouders, opa’s en oma’s om een 

“Haantie op stokkie” te maken. Aanvang 18.00 uur in de Meester Vegterschool te Emmen. Voor de aanmelding en kosten kunt 
u bellen met Wijna Vleems tel: (0591) 564181; Ina Zwiers tel: (0591) 361030. 
 

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

April 

04  Inloop koffie-uurtje 

13  Paasviering, 12.30 uur vrij  

14  t/m 17 Goede vrijdag,  

      Paasmaandag vrij 

21  Koningsspelen 
22  apr.t/m 7 mei  
MEIVAKANTIE 

 

Opstaan. 
Dat hebben mensen altijd al 

gedaan.  
Nu en vroeger. 
Ze stonden op om anderen te 

helpen. 

Om de wereld beter te maken. 
Om ervoor te zorgen dat het voor 

iedereen 

een leefbare aarde wordt. 
Ook Jezus stond op. 

Hij vertelde over een nieuwe aarde. 

Over het koninkrijk van God. 

 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


 
Koningsspelen groot feest 

Dit jaar zullen we de koningsspelen samen met De Aventurijn vieren op vrijdag 21 april. Voor de kinderen van Toermalijn is er 
een lunch deze middag. Wilt u uw kind een bord, vork, mes en lepeltje (voorzien van een naam) meegeven in een aparte 
plastic tas?  
 
Verkeersexamen schoolverlaters 

Op donderdag 6 april a.s. is het landelijk Schriftelijk Verkeersexamen. Alle schoolverlaters doen 
hier aan mee. Het examen wordt gedurende deze donderdag afgenomen. Wilt u hier rekening 
mee houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de tandarts of huisarts? Op school 
wordt er natuurlijk geoefend, maar ook thuis kan uw kind aan de slag. Op de website van Veilig 
Verkeer Nederland, www.vvn.nl,  kunnen de leerlingen oefenen voor het examen. Ook staat hier 

een linkje naar de Verkeersexamenapp die u thuis kunt downloaden. Wij wensen alle leerlingen die verkeersexamen gaan 
doen veel succes! 
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 (m.u.v. de woensdag) is de jaarlijkse Avondvierdaagse in Emmen.  

De kinderen van onze school kunnen hier aan meedoen, dit zal georganiseerd worden door de Activiteitenraad van SBO 
Toermalijn. Het is verplicht dat ieder kind een ouder/begeleider bij zich heeft.  
De kinderen krijgen deze week de informatie hierover mee. Het aanmeldformulier met het deelnamegeld graag voor 20 april 
a.s. inleveren bij de administratie van school.  
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de Activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com.                                                                                             
 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook? De actie gaat ook door 
in 2017!  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 298 kilo (dit schooljaar al 98 kilo!). 
Het gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren? I.v.m. de 

pinda-allergie op school mogen er  
geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten ingeleverd worden.  

 
Algemeen  
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- Bibliotheek: Informatie van De Bibliotheek Emmen voor het onderwijs vindt u op http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl 
- Zomeropvang 2017 Humanitas: Vakantieweken Zomeropvang voor kinderen met AD(H)D en autisme. Kijk voor info op 
www.humanitas.nl/noord of informeer bij de administratie op school. 
- Happy Kidz/vvEHS’85: (G-voetbal) Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal kan. Voor info mail vvehs85@live.nl  
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit.  
Dit ontdekken de dieren uit het verhaal “Lente”  ook. Dit 
verhaal is de basis van ons thema van deze periode. In dit 
verhaal is eekhoorn erg verdrietig omdat de lente niet 
komt. Samen met zijn dierenvrienden gaat hij proberen de 
lente naar het bos te krijgen. Dit doet hij door de lente te 
roepen, de winter weg te duwen, een brief te 
schrijven aan de lente, de lente te gaan 
zoeken en net te doen alsof het lente is. 
Helaas helpt dit niet. Gelukkig ontdekken ze 
dat de lente vanzelf komt. 
Ook op ons schoolplein is de lente 
aangebroken. De struiken en bomen lopen weer uit en ook 
het zonnetje wint steeds meer terein. Hier genieten wij 
veel van. We hebben al twee keer een lentewandeling 

gemaakt. We hebben 
ontdekt wat er in de 
buurt van de school 
weer uitloopt en bloeit 
en ook in het bos zijn 
we op 
ontdekkingstocht 

gegaan. De volgende weken werken wij nog verder over 
de lente en natuurlijk de Pasen. 
 
3 Juf Woudy en juf Belinda 

De trompetnarcis zegt dat het lente is. Het 
is  lente, 't is lente, 't is lente in het land. 
Met elkaar voelden, roken en hoorden we 
de afgelopen weken dat de lente eraan 
kwam. We hebben sneeuwklokjes en 

 
hyacinten gemaakt, bloemen die ons vertelden dat de 
lente in aantocht was.  
Vorige week was het "de week van de hoop". Een landelijk 
project, bedoelt als tegenhanger van alle nare dingen die 
er in de wereld gebeuren. 
Met onze groep hebben we aan dit project meegedaan. 
We zijn op zoek gegaan naar tekenen van hoop. En.... we 
hebben er een heleboel gevonden.  
We hebben tijdens een wandeling foto's gemaakt van de 
tekenen die we vonden. Een bloemetje dat zo maar tussen 
een paar stenen groeit, knoppen in de bomen, vrolijke 
gezichten. We maakten collage's met allemaal dingen 
erop waar de kinderen op hopen en  waar ze blij van 
worden. 

        
Vorige week maandag zijn we naar de voorstelling 
"Papierazzi" geweest. In het land Papierië, waar alles van 
wit papier is gemaakt, speelde zich een sprookje af. De 
kinderen (en juf) hebben genoten en ademloos gekeken 
en geluisterd naar de papierkunstenaar.  
En nu zijn we op weg naar Pasen. We horen verhalen, 
zingen liedjes en knutselen dingen die bij Pasen horen.  
Dit zullen we ook de komende weken doen. Op Witte 
donderdag, de donderdag voor Pasen, vieren we met 
elkaar op school het Paasfeest. 
En verder.... zijn we elke dag hard aan het werk met 
rekenen, lezen, taal, schrijven, de lessen uit Trefwoord en 
de Vreedzame school.  
Groep 3 werkt hard in Kern 5 van Veilig leren lezen. Groep 

          

http://193.53.125.35/owa/redir.aspx?C=Fj2JFHLvnUWGdvopHcc6vGMzdFLQONII3Hb1LjPWnrO_0jRm3P2Ttdg65cGNcwGbRmrs0-O4cn0.&URL=http%3a%2f%2fwww.vvn.nl
mailto:wgbults@gmail.com
http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl/
http://www.humanitas.nl/noord
mailto:vvehs85@live.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHv9S83PnSAhUJQBoKHagNDwYQjRwIBw&url=http://www.cartribal.nl/muzieknoot-sticker-model-5&psig=AFQjCNH_ZEeHnLwDcH_-J1mjt9BPPzDjrw&ust=1490808391301666
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHv9S83PnSAhUJQBoKHagNDwYQjRwIBw&url=http://www.cartribal.nl/muzieknoot-sticker-model-5&psig=AFQjCNH_ZEeHnLwDcH_-J1mjt9BPPzDjrw&ust=1490808391301666


4 is gestart in Kern 11, waarin natuurlijk nog weer 
moeilijkere dingen aan bod komen. 
Heel veel kinderen oefenen nu ook 
thuis goed met lezen en merken zelf 
hoe goed dit helpt. Fijn! 

Met rekenen maakt groep 3 steeds meer "grote mensen 
sommen", groep 4 is druk bezig met de tientallen en de 
lossen en met geldrekenen. 
Zaterdag is Stan jarig. Wij wensen hem een hele fijne 
verjaardag toe.  
Helaas gaat de griep nog steeds wat rond. De zieken 
wensen we veel beterschap. 
 
4/5 Juf Janette 

Met trots hebben we allemaal ons rapport kunnen laten 
zien. We zijn vol goede moed begonnen aan de volgende 
periode. De leerlingen van groep 4 lezen in kern 12. Het 
doel van deze kern is dat we leeskilometers maken. Dat 

doen we op verschillende 
manieren. We lezen klassikaal, we 
lezen op een “gek” plekje  en we 
lezen met een dobbelsteen. Dat 
laatste doen we in tweetallen. Om 

de beurt wordt er met de dobbelsteen gegooid. Het aantal 
ogen wat je gooit, is het aantal zinnen wat je moet lezen. 
De ander leest mee en helpt mee waar nodig. Erg leuk om 
te doen. We rekenen op verschillende niveaus. Zo 
oefenen een aantal leerlingen met de getallenlijn tot 100. 
We hebben geleerd hoe we handig met tientallen kunnen 
werken. Een aantal leerlingen is bezig met het maken van 
keersommen en uit het hoofd leren van deze 
keersommen. Het rekenmateriaal blijft erg in trek. We 
maken nu van de deksels van potjes een memoryspel 

(onder het deksel zit een som). Op deze 
manier blijft rekenen leuk! Ondertussen 
is de sneeuwpop die in de klas stond 
gesmolten en staan de lammetjes in de 
wei. Heerlijk dat alles weer gaat groeien 

en bloeien. We hebben vanuit onze klas een mooi uitzicht 
op de bomen en kijken elke dag of er al knop/blaadjes aan 
de bomen zitten. Vorige week maandag zijn we met de 
groep van meester Ronny en juf Woudy/Belinda naar de 
voorstelling” papierrazzi” geweest. De voorstelling ging 
over een papieren prinsesje die door de wind werd 
meegevoerd. Haar vader riep iedereen op haar te gaan 
zoeken. Degene die haar voor volle maan vond mocht met 
haar trouwen. Het was een leuke, grappige voorstelling. 
 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

In ons taalwerk zijn we bezig met het thema “slapen”. We 
hebben het gehad over verschillende 
soorten bedden en andere woorden die 
we voor slapen kunnen gebruiken, zoals 
maffen, pitten, tukken, een uiltje knappen 
etc. Als eindopdracht moesten we een 
bladzijde maken voor in ons “Maf boekje”, 
een soort vriendboekje, maar dan over 

slapen. Daarbij mochten we ook nog tekeningen maken. 
Het buiten gymnastieken  is een groot 
succes. Wilt u er wél om denken dat ook 
na een buiten gymles wordt gedoucht, 
dus ook op de maandag een handdoek 
meenemen. 
In Ralfi en Nieuwsbegrip staat de week van het geld 
centraal, waarin we kinderen duidelijk maken hoe 
belangrijk het is goed met geld om te gaan. We zagen dat 
sommige kinderen al zakgeld krijgen. De één geeft het 
direct uit, terwijl de ander spaart voor iets dat ze graag 
zouden willen kopen. 
Het mooie weer is gekomen, de lente is begonnen. Ook in 
de klas hebben we hier flinke aandacht aan besteed. We 
hebben een haas, een bloem en een vlinder geknutseld. 
Foto’s van de haasjes staan op Klasbord. Voor degene die 
nog een formulier van Klasbord moet inleveren, graag 
volgende week even doen. We zetten hier namelijk vaak 
info en foto’s op van de dingen die we in de klas beleven. 

Ook de rapporten graag zo spoedig mogelijk weer mee 
naar school geven. 
Geschiedenis behandelt de Pruikentijd. Zo’n 300 jaar 

geleden was het mode om met een pruik 
op te lopen als je een rijke, deftige, 
persoon was, ook de mannen deden 
dit…best gek vonden de kinderen. 
Zo langzamerhand gaan we richting 
Pasen. We hebben het in Trefwoord over 
het paasverhaal uit de bijbel, maar ook 
over nieuw leven, groeien en bloeien. 
 

5/6 Juf Dionne 

En toen was de maand maart ook alweer voorbij. 
Inmiddels heeft het mooie weer ons gevonden en hier 
genieten we dan ook lekker van in de pauzes.  
We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt. Zo hebben we 
met taal het thema kleding zo goed als afgerond. Daarin 
zijn we bezig geweest met allerlei woorden rondom 
kleding zoals pronken, de button, ijdel, de outfit, 
zelfverzekerd, onzeker en het spreekwoord kleren maken 
de man. Ook weten we nu hoe we 
iets in alfabetische volgorde 
moeten zetten, maar dat is soms 
nog best lastig. Juf heeft daarom 
het alfabet op kaartjes geschreven. 
Alleen is het niet handig als ze 
vallen. Gelukkig weten de kinderen 
het heel snel in de goede volgorde te leggen!  
Met rekenen zijn we bezig met sommen uitrekenen over 
het tiental. Hier hebben we al eerder mee geoefend, maar 
als we dat even niet hebben gedaan zijn deze sommen 
wel erg lastig! Daarom hebben we ze nu weer even 
herhaald. Bij de sommen over het tiental (28 + 7 of 33 - 8) 

gebruiken we de getallenlijn om de 
sommen op te lossen. Dit vergt 
nogal wat stappen. Daarom 
hebben we dit eerst een aantal 
keren samen gedaan. Juf heeft 
bovenaan het blad de stappen 

getekend, eerst opschrijven vanaf waar we vertrekken (het 
station), dan een sprong naar een rond getal en tenslotte 
de rest er nog bij (splitsen). We gaan dit de komende tijd 
flink veel oefenen, want het is belangrijk dat we dit goed 
kunnen. 
Inmiddels zijn we met spelling alweer bij de zevende 
categorie aangekomen. We leren de –eeuw en de –ieuw 
woorden. De regel daarbij is: ik denk aan de u. We hebben 
dit nog maar net geleerd dus gaan we er veel mee 
oefenen, zodat we deze woorden ook goed leren 
schrijven.  
Met de vreedzame school zijn we alweer aangekomen bij 

blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar.’ 
We leren daar welke gevoelens er zijn, 
maar ook hoe anderen zich kunnen 
voelen en hoe we om kunnen gaan 
met boosheid.  
Daarnaast hebben we, zoals u wellicht 
al heeft gezien op Klasbord, ook weer 
het een en ander geknutseld, zodat het 
er in de klas ook gezellig uit ziet. Daar 
zijn we tenslotte elke dag.  

 
6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

De afgelopen weken hebben we weer 
veel geleerd. Met taal zijn we 
begonnen aan het thema DRAAIEN. 
We leren woorden die te maken 
hebben met draaien maar we hebben 
ook allemaal een uitvinding bedacht, 
deze uitvinding hebben we getekend 
en vervolgens mocht iedereen zijn 

uitvinding presenteren. Het was prachtig om van elkaar te 
horen en zien wat er bedacht was, van automatische 
poepscheppers voor hondenbezitters tot vliegende 
ambulances, we hebben van alles gezien! Ook hebben we 



bij de uitvinding een gebruiksaanwijzing geschreven.  
Om het begin van de lente te vieren 
hebben we met handvaardigheid een 
bloembakje geknutseld en daar hebben 
we vervolgens aarde en zaadjes in 
gedaan. Het was leuk om te zien hoe de 
zaadjes zich ontwikkelen tot een klein 
plantje. 
Met aardrijkskunde hebben we geleerd 

hoe een sluis werkt. Wat een knappe uitvinding eigenlijk! 
Met Engels zijn we druk aan het oefenen 
om gesprekken met elkaar te voeren, 
bijvoorbeeld over het weer, dit gaat 
natuurlijk in het Engels.  
De kinderen hebben zelfstandig in tweetallen de 
opdrachten gemaakt van Geschiedenis en 
Natuur/Techniek. Heel mooi om te zien hoe ze elkaar 
helpen. Ze hebben geleerd hoe hun stembanden werken 
en wat de pupil in hun ogen doet bij veel en weinig licht. 
Sinds kort lezen we niet alleen de tekst van Nieuwsbegrip 
maar gaan de kinderen in groepjes van 2 
of 3 de opdrachten bij de tekst maken. 
Dat is best nog wel moeilijk maar ze 
vinden het ook leuk om te doen. 

We hebben ook muziek gemaakt in de 
klas. Juf Judith had haar bugel en trompet 
bij zich. De kinderen mochten daar op 
spelen. De kinderen waren allemaal 

enthousiast om geluid uit de instrumenten te krijgen en het 
is ze gelukt! 

6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

We zijn weer begonnen met spreekbeurten. Mees had het 
over de schrijver Roald Dahl. Het was een prachtige 
spreekbeurt en ieders interesse was 
gewekt. Hij heeft zelfs een stukje 
voorgelezen uit een boek.  
Afgelopen woensdag heeft Nathan de 
spreekbeurt gehouden. Hij heeft ons 
verteld over het werk van zijn vader die 
werkt bij Centric in Assen. Na afloop 
kregen we allemaal een sleutelhanger, pen, kalendertje en 
sticker in een mooi tasje. 
Deze maand was Danique jarig. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd. Danique was jarig op onze 
vrije woensdag toen de juffen en meesters 
een studiedag hadden. 
Het broertje van Nathan is een ochtend bij 
ons in de klas geweest. Hij heeft ons alles 
over braille  geleerd. Ook hebben we onze 
namen in brailleschrift van Jesse 

gekregen. Ook heeft Jesse laten zien hoe je schrijft in 
braille via de laptop. Hij kan ook al blindtypen op de 
laptop. Het was een leuke leerzame en gezellige ochtend. 
Jesse, Nathan en zijn mama, nogmaals bedankt voor de 
mooie ochtend. 
Tijdens taal werken we over het ziekenhuis. Tijdens 

rekenen over cm-dm-m-km. Gewichten, en 
klok, zowel digitaal als analoog. Ook komen 
deel en keersommen voorbij, optellen en 
aftrekken tot 100 of in boek 6 zelf tot 1000. 
Omtrek en oppervlakte zijn al aan bod geweest 

en hebben we bekeken en berekend. 
In de spellinglessen hebben we het kilowoord geleerd.  
Woorden als figuur, iglo, piano enz. komen deze week aan 
bod. Kortom , het was weer een leerzame, leuke en ook 
gezellige periode. 

7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Shirley, Naomi en Scott hebben afgelopen 
maand hun spreekbeurt gehouden. Kayne 
en Collin zijn komende maand aan de beurt. 

De tien minuten gesprekken zijn geweest n.a.v.het 
rapport. We hebben al een aantal 
rapporten terug gekregen, maar 
nog niet allemaal. Wilt u eraan 
denken deze weer mee te geven 
naar school? 
Afgelopen week was de week van 

het geld. De tekst van Nieuwsbegrip ging ook over dit 
onderwerp. 
Met rekenen zijn we bezig met sommen over het tiental. 
Bijvoorbeeld 48+ 3 en 72-5. Dit blijkt erg lastig, dus blijven 
we dit nog een poosje flink oefenen voordat we verder 
kunnen in het boek. 
Met aardrijkskunde zijn we bezig met de provincies en 
hoofdsteden. De leerlingen krijgen ook werkbladen mee 
om thuis te oefenen. 
Juf Ina is weer begonnen met koken. 
Jammer dat ze deze week er niet kon zijn, 
maar we hopen dat volgende week het 
koken weer door kan gaan. 
Op vrijdag is juf Romy met een groepje 
leerlingen gestart met het leerlingenkoor. Uit onze klas 
doen er maar liefst zes leerlingen mee. Wie weet zingen 
ze de school toe tijdens een viering.  
Donderdag kwam iemand om ons in het Drents voor te 
lezen. Met Staal taal hadden we net geleerd wat dialect is. 
Dat kwam goed uit! 
Denkt u eraan dat we donderdag 13 april om 12.30 uur vrij 
zijn ivm Pasen/Goede Vrijdag? De leerlingen zijn 
maandag 17 april ook vrij omdat het dan 2e 
Paasdag is. Op dinsdag 18 april wordt 
iedereen weer verwacht. De vakantie is 
dan van 24 april t/m 5 mei. 
 
7/8     Juf Margreet 

Gisteren hebben Britney, Rick, Wietse en Floris gekookt! 
Ze hebben pannenkoeken met appel gemaakt. Ze 
moesten zelf deeg maken en appels schillen en snijden of 
raspen. De pannekoeken waren erg lekker.  
We zijn gisteren ook naar de biepbus geweest.  
We hebben foto's gemaakt voor klasbord. Hebben jullie ze 
al bekeken? Er zijn nog een paar kinderen die hun 
toestemmingsformulier voor klasbord in moeten leveren. 
Als je dat gedaan hebt, krijg je een code en kun je thuis 
met je ouders alles bekijken. 
We zijn ook druk bezig met verkeer. Met 
huiswerk hebben we alle verkeersborden al 
goed geleerd. In de groep oefenen we 
verkeerssituaties.  
De schoolverlaters krijgen op donderdag 6 
april hun verkeersexamen. Dat is spannend... 
Op de site van VVN staan oefenexamens, zodat je alvast 
weet hoe het straks zal gaan. 
We krijgen nu huiswerk voor spelling blok 2. Vooral 
grammatica. Dat oefenen we in de klas ook, zodat we 
vrijdag alles goed kennen. 
Deze week is woensdag de voorstelling in het Atlastheater 
geweest. 
Tussen de middag kijken we vaak een tv-programma of 
een film. Om de beurt mag iemand iets uitzoeken. 
Nu heeft Levi een film van Harry Potter 
uitgekozen. We hebben ook al: Freek in het wild, 
Pinokkio, Kauwboy en invisable mom gekeken. Zo 
zien we verschillende onderwerpen en dat is 
boeiend.  
Met rekenen hebben we na de toetsen allemaal 
een nieuw boek gekregen. We hebben flinke sprongen 
vooruit gemaakt en dat is mooi! 

 
 
 
 

                                                                                                    

08  Schoolreizen                        MEI 
09  Inloop koffie-uurtje 

09  Luizencontrole 

25  en 26 Hemelvaart en vrijdag vrij 

29  Start toetsweken 

 

 


