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Trefwoord
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die
daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de
Bijbel aan de orde.
 Weglopen (week 17 t/m 19)
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid op je
nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
 Doen (week 20 en 21)
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
 Aanwakkeren (week 22 en 23)
Inhoud: Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over
bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).

April
18 Paasviering, 12.30 uur vrij
19 t/m 22 Goede vrijdag en
Paasmaandag vrij
23 t/m 26 aansluitend vrij
27 t/m 05 mei MEIVAKANTIE

Mei
06
07
13
29
30

Schoolreizen
Luizencontrole
Start toetsweken
Studiedag team, vrij
t/m 31 Hemelvaartsdag + vrijdag, vrij

Verschuiving in groep 6 groen
Na de meivakantie, dus vanaf maandag 6 mei tot aan de zomervakantie staat juf Maureen de hele week in de groep, dus ook op
de maandag en de dinsdag.
Juf Dévès is op die dagen ook aanwezig en voert dan ondersteunende en begeleidende taken uit.
Groep 5/6 groen
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld is start na de meivakantie Sandra Broeksema als nieuwe leerkracht voor drie dagen per
week in groep 5/6 groen.
Verdeling van groepen in het nieuwe schooljaar
Na de meivakantie zullen we een besluit nemen over de groepen, de leerkrachten en de verdeling van de leerlingen over de
groepen in het schooljaar 2019-2020.
Social Schools
De leerlingen hebben de brief met de inlogcode van Social Schools, een online
communicatieplatform voor het basisonderwijs. Wilt u deze inlogcode z.s.m. activeren?
De leerkrachten informeren u via Social Schools over leuke weetjes uit de klas, soms met foto’s. Op die manier blijft u op de
hoogte. De bedoeling is dat de nieuwsbrief gaat verdwijnen en wij alle info via Social Schools aan u door zullen geven.
Koningsspelen groot feest
De koningsspelen waren weer een groot succes, prachtig weer en leuke spelletjes. Ook hebben de kinderen
genoten van de lunch die klaargezet is door de activiteitenraad.
Schoolreizen
Alle schoolreizen zijn op maandag 6mei, direct na de meivakantie. Houdt u hier rekening mee als u een afspraak bij de
dokter/tandarts of elders plant? De leerlingen hebben afgelopen week de informatie hierover meegekregen. We hopen
dat het een hele fijne dag wordt.
Avondvierdaagse
Van maandag 20 t/m 24 mei 2019 (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. Informatie hierover
hebben de leerlingen meegekregen. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de
activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com
Ouderbijdrage
De ouders die niet getekend hebben voor een automatische incasso voor de ouderbijdrage, hebben nu een
rekening ontvangen voor de ouderbijdrage schooljaar 2018-2019. Dit geld wordt gebruikt voor o.a. activiteiten rond
Sinterklaas, Kerst, Pasen èn voor de schoolreis. De schoolreizen zijn gepland in de maand mei. Zie de
jaarkalender. Wij vragen u het bedrag voor eind maart over te maken of het geld mee te geven aan uw
zoon/dochter.
De ouderbijdrage kunt u ook automatisch in okt. of febr. van het schooljaar laten overmaken. Voor meer informatie hierover kunt
u contact opnemen met de administratie, tel. 0591-658066.

Doppenactie
Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)
De totale opbrengst op dit moment op school is 548 kilo (dit schooljaar al 81 kilo!). Het
gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren? I.v.m. de pindaallergie 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
- Reddingsbrigade Zuidoostdrenthe: Nieuw bij RBZOD survival en conditiezwemmen, www.rbzod.nl
- GGD luizen: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html

1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda
Iedereen van de groep kan via Social Schools de
activiteiten van de groep volgen. Heeft u zich nog niet
aangemeld neem dan contact op met de administratie
voor de inloggegevens.
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa
Sinds een aantal weken zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van
onze groep aangemeld op Social Schools. Fijn!
Met regelmaat zetten we nu de
wetenswaardigheden van de
groep, en van de leerlingen, op
Social Schools, vaak voorzien
van foto's.
Zo kan iedereen, meerdere
keren per week, volgen waar we
mee bezig zijn, en dat is
natuurlijk veel leuker dan eens per maand via de
nieuwsbrief.
Bovendien werkt het een stuk handiger, omdat we heel
snel even iets door kunnen geven.
Daarom leest u deze keer ook geen maandverslag meer
in de nieuwsbrief.

4/5, samen met de twee groepen 5/6 en groep 6 groen
naar Drouwenerzand. Daar hebben we veel zin in!
Maar nu eerst genieten van de vakantie die eraan komt!
5/6 groen Juf Romy
De nieuwsbrief is dit keer wel vroeg maar er is best wat te
vertellen over onze groep. We zijn gestart met het Thema
“Onderweg” van Taal. Een thema waar de kinderen al veel
woorden van weten. We zijn op een vrijdagmorgen van
onze school naar het
treinstation gelopen.
Onderweg kwamen we
verschillende verkeersborden
tegen, staken we een kruising
over en arriveerden we na 15
minuten op het treinstation. We
hadden onze bestemming
bereikt. De rekentoets van WIG 3, 4 en 5 zijn gemaakt.
De kinderen van WIG 5 moeten nog goed de tafels van 3,
4, 6, 7, 8 en 9, blijven oefenen. De kinderen van WIG 4
hebben de toets goed gemaakt! Sommen tot 100
uitrekenen m.b.v. de getallenlijn lukt steeds beter. De
Koningsspelen waren een succes. Alle kinderen waren er
en deden enthousiast mee.

4/5 wit Juf Janette
Vorige week was het even een andere week voor de
groep 4/5 wit, want Juf Janette werd ziek. De hele klas
wenst haar dan ook van harte beterschap! En hopen dat
ze toch snel weer terugkomt. De groep werd opgesplitst
zodat iedereen zijn werk toch nog een beetje heeft kunnen
doen bij een andere juf of meester. Woensdag en
donderdag hadden de kinderen vrij. Op vrijdag hadden we
de koningsspelen.

Hier heeft iedereen ontzettend zijn best gedaan tijdens de
spelletjes dit werd beloond met een medaille! Na de
koningsspelen ging de groep naar het zwembad en mocht
daar vrij spelen. Na het zwemmen hebben we gesmuld
van de 'koningslunch'.
De laatste week voor de vakantie had de groep op
maandag en dinsdag een inval juf. Woensdag en
donderdag werd de groep gesplitst. Woensdagavond was
er de inloopavond en konden de ouders zien wat er nu
allemaal gebeurt in groep
4/5. Donderdag hadden we
de paasviering op school.
Ook dit was erg leuk!
De maandag na de
vakantie gaan we op
schoolreis. Dan gaat groep

De activiteitenraad stond klaar bij de spelletjes met ranja,
spekkies en komkommer en ze hadden de dag ervoor
alles klaargezet voor de lunch. Super!! De kinderen
hebben lekker gegeten. Op Social Schools kunt u een
aantal foto’s zien van de activiteiten. Ook hebben we een
fiets in de klas gehad en hebben we een heleboel
onderdelen van de fiets bekeken. Het tandwiel, de
fietsketting, de dynamo, enz en hierover de opdrachten
gemaakt in ons werkboek van Argus Clou. Na de vakantie
hebben de kinderen meteen op maandag 6 mei
schoolreis. Fijne paasdagen een gezellige vakantie!
5/6 blauw Meester Lars
We hebben in de klas met taal het thema draaien
afgerond. Iedereen heeft een uitvinding bedacht en bij de
meeste is het zelfs gelukt om de uitvinding in het echt te
maken. We gaan nu verder met het thema ‘geld’.
Met spelling zijn we begonnen met de lidwoorden
(de/het/een) en het zelfstandig naamwoord.

Ook zijn we druk bezig met klokkijken. Hele uren, halve
uren en straks gaan we naar de kwartieren en minuten. De
digitale klokken gaan makkelijker dan de analoge klokken.
Vorige week hebben we de Koningsspelen gehad. We
begonnen met een gezamelijke opening en daarna gingen
we spelletjes spelen. Van pijl en boog schieten tot het kat
en muis spelletje. We hadden er ontzettend mooi weer bij.
Een zeer geslaagde ochtend.
Nog een paar dagen en de kinderen mogen genieten van
een welverdiende vakantie. Maandag 6 mei gaan we weer
beginnen en dan is er meteen een goed begin:
schoolreisje.
Voor degene die een echte paardententoonstelling willen
zien, kan bij ons in de klas terecht. Daar is door Chloé
(met behulp van een paar klasgenootjes) een
paardentunnel gemaakt. Iedereen is welkom.

6 groen Juf Dévès en juf Maureen
Gisteravond hebben we een gezellige kijkavond gehad.
De kinderen konden aan de hand van een kijkwijzer
vertellen over hun werk van de afgelopen weken. Leuk om
te zien hoe enthousiast de kinderen konden vertellen en
de ouders reageerden. Vandaag hebben we nog een
paasviering en gaan we
beginnen met het
moederdag cadeautje. Bij
Taal zijn we begonnen
met het thema Dierentuin
en bij Spelling leren de
kinderen nu woorden
schrijven waar 2
categorieën in zitten. Met
rekenen zijn we weer een blok aan het afronden en
begonnen met toetsen. We wensen iedereen een fijne
vakantie! Lekker blijven lezen in de vakantie!
7 groen Juf Melissa en juf Marijke
In de klas zijn we begonnen met het werken aan een
weektaak en zelf kiezen wat je wil leren. Dit gaat al heel
goed. Dingen die je al kent
bewaren we de papieren van en
maken een soort portfolio. Een
map met alle bewijzen van de
dingen die je kunt. Vorige week
vrijdag hebben we koningsspelen
gehad. Ondanks dat het best wel
koud was hebben we veel plezier
gehad. Wat kan deze klas dan toch
goed samen werken. We hebben genoten van onze lunch.
Met de paasviering hebben we met de hele school bij
elkaar gezeten. 3 Leerlingen bij ons uit de klas hebben
een stukje
voorgelezen.
Super knap.
Verder hebben we
samen met elkaar
gezongen en
eieren gezocht. Na
de vakantie gaan
we meteen op schoolreis naar Slagharen, daar hebben we
zin in, maar nu eerst genieten van de welverdiende
vakantie.

6/7 groen Juf Dionne
De vorige nieuwsbrief is nog maar kort te deur uit en de
volgende staat alweer voor de deur. In de tussentijd
hebben we hard gewerkt. Zo
hebben we nog weer geoefend
met de tafels en hebben we voor
zowel rekenen als spelling toetsen
gemaakt om te kijken wat we
beheersen en wat niet. Twee
weken na de vakantie staan de
toetsen van Cito weer op het
programma. Ook dan gaan we
proberen te laten zien wat we
kunnen en wat we geleerd hebben.
De koningsspelen van afgelopen vrijdag waren erg leuk.
We hebben allerlei activiteiten gedaan zoals:
boogschieten, met een bezem en bal een parcours lopen,
koningsmemory, zo snel mogelijk een bal doorgeven,
opdrachten met de parachute en tenslotte de favoriet het
vliegende tapijt (grote mat in de touwen). Al met al erg
geslaagd! De foto’s van de activiteiten staan op Social
Schools.
De maandag na de vakantie gaan we direct op schoolreis
naar Slagharen. We vertrekken rond 9.15 uur vanaf school
en zijn rond 14.45 uur weer terug op
school. In de brief die iedereen mee
heeft gekregen staat wat er mee
mag worden genomen en wat niet.
Voor nu wensen wij iedereen fijne
paasdagen en een hele fijne
meivakantie!
7/8 groen Juf Brigitte
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de
koningsspelen en een lekkere koningslunch. Op het plein
hebben ze meegedaan aan allerlei leuke spelletjes. In de
klas wordt er hard gewerkt. Na de vakantie gaan we van
start met een weektaak, zodat de kinderen zelf leren
plannen wanneer hun werk te doen (natuurlijk begeleiden
wij ze hier in).

7/8 blauw Juf Margreet
Deze week hebben we veel aandacht besteed aan het
werkboekje van Nationaal Comité 4 en 5 mei.
De kinderen worden op diverse
manieren uitgedaagd na te denken
over de periode 1940-1945: er is een
tijdlijn, een vrijheidsspel, er zijn veel
artikelen en, heel bijzonder, er zijn dit
jaar bij alle artikelen treffende
filmpjes om te bekijken.
Zo leren we de verhalen kennen van
mensen die tijdens de tweede
wereldoorlog kinderen waren.
En natuurlijk hebben we over de
Dodenherdenking op 4 mei en
Bevrijdingsdag op 5 mei met elkaar
gesproken.
Iedereen heeft wel een herinnering uit zijn of haar eigen
leven aan deze dagen.
Sommige kinderen hebben zelfs wel eens krans gelegd op
4 mei.

Andere kinderen hebben wel eens een mooi feest of een
festival meegemaakt op 5 mei.
Een heel andere onderwerp: het Verkeersexamen.
Het verkeersexamen van onze groep wordt na de
meivakantie afgenomen.
We hebben dan voldoende tijd om ons goed voor te
bereiden op het examen. En we hopen natuurlijk dat
iedereen dan ook slaagt voor het examen.
De maandag na de meivakantie hebben we schoolreis
voor de leerlingen van groep 7:
Fabian, Lisa, Jorwin en Délano.
De kinderen van groep acht zijn die dag gewoon op
school. Zij hebben later in he schooljaar namelijk
schoolverlaterskamp en dan is groep 7 op school.
Nu eerst een fijne vakantie!

