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AGENDA (ALGEMEEN)
13 maart
22 maart
29 maart
5 april
7 april
14 t/m 17 april
21 april

Hercontrole hoofdluis in groepen 3/4 en 7/8
Studiedag personeel Westerwijs – Alle leerlingen hele dag vrij!
Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
Zwerfvuilactie
Paasweekend
Koningsspelen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Aanspreekpunt
Indien u een vraag hebt of een opmerking of afspraak wilt maken betreffende uw kind of
bijvoorbeeld over de groep, dan vragen we u contact op te nemen met de leerkracht van uw
kind. Indien het nodig blijkt dan kan de leerkracht de vraag doorspelen binnen de school.
Over vragen van algemene schoolzaken kunt u terecht bij de directeur Tamara de Haan of
het aanspreekpunt Feikje de Vries (leerkracht groep 2 en IB-er van de onderbouw).
Werkwijze ‘kamp, schoolreis, musical en afscheid’
Dit schooljaar zijn een aantal zaken, met name rond de activiteiten in groepen 7/8, opnieuw
besproken. Dit heeft geleid tot een aanpassing.
Belangrijkste uitgangspunten voor de school zijn:
Leerlingen ervaren en doen een grote musical. Leerlingen ervaren en doen een meerdaags
kamp. Schoolverlatende leerlingen hebben een afscheidsfeest, waarbij ze in het zonnetje
worden gezet en op feestelijke wijze afscheid nemen van school en elkaar.
Het team heeft een uitgebreid overleg gehad over de activiteiten en het volgende besloten:
 Groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks één dag op schoolreis.
 Groepen 7/8 gaan het ene jaar één dag op schoolreis en het andere jaar op 3-daags
kamp.
 Groepen 7/8 hebben gezamenlijk één keer per 2 jaar een grote musicaluitvoering. In
het jaar dat leerlingen op één-daagse schoolreis gaan, is de grote musical.
 Elk jaar hebben de leerlingen van groep 8 een afscheidsmoment/feest. Dit moment
wordt samen met de leerlingen besproken en vormgegeven.
De belangrijkste overwegingen zijn organisatorisch en kwalitatief van aard. Alle activiteiten
hebben een vormende, lerende èn een emotionele belevingswaarde voor kinderen. Het
betekent dat we ook voor deze activiteiten willen zorgen dat zaken praktisch en inhoudelijk
goed te regelen zijn èn tot uiting komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan personele inzet,
tijdsinvestering. Op de bovengenoemde wijze denken we één en ander beter uit te kunnen
voeren.
Dit voorstel is ook voorgelegd aan de OR. Zij hebben hun mening en advies gegeven.
Omdat het voor de leerlingen van groep 8 midden in het schooljaar veranderd, gaan we met
hen in gesprek over hun afscheidsfeest.

Dit schooljaar hebben de groepen 7/8 de grote musical en één-daagse schoolreis. Met de
leerlingen van groep 8 gaan de leerkrachten in gesprek over het afscheidsfeest. Dit is het
feest waar de schoolverlaters in het zonnetje worden gezet en op feestelijke eigen wijze een
afscheidsfeestje kunnen vieren. Vandaag hebben we dit besproken in groep 7/8.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u gerust contact opnemen met juf Laura
Bijkerk of met Tamara de Haan.

NIEUWS ALGEMEEN
Hoofdluiscontrole
Helaas is de school niet hoofdluisvrij. Komende maandag zal er een hercontrole zijn.
Vrijwillige schoolpleinactiviteit na schooltijd
Voor de groepen 5 t/m 8 is er komende donderdag 9 maart, maandag 13 maart en
donderdag 16 maart een naschoolse activiteit. Juf Joke (vakleerkracht bewegingsonderwijs
‘Grootegast in Beweging’) gaat dan een spel spelen met kinderen die dat leuk vinden.
Komende donderdag zal dat ’10 tellen in de rimboe’ zijn. We gaan er vanuit dat u thuis
overlegt of uw kind daar aan mee wil, mag en kan doen.
*Zie voor algemene info Nieuwsbrief vorige week.
Zwerfvuilactie
Op vrijdagmiddag 6 april doen we met groep 5 t/m 8,weer mee aan de jaarlijkse
zwerfvuilactie. Wie wil ons hierbij helpen door een groepje kinderen te begeleiden?
Tijdstip van ca. 12.30 -14.15 uur. Aanmelden graag bij juf Laura of Meester Hans Peter
( l.bijkerk@westerwijs.nl of h.wieringa@westerwijs.nl )
Rapporten inleveren
Willen de leerlingen hun rapporten, voorzien van handtekening, weer inleveren bij hun
leerkracht?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema
Wij werken nog volop over het thema ´ziek zijn´. Bijna iedereen in de klas heeft al iets
gebroken gehad, is verkouden geweest of had een andere kwaal... Wat een pech! Gelukkig
zijn er goede zusters en dokters die ons weer beter kunnen maken.
In groep 1 zijn we allemaal bezig met puzzelen. We
maken puzzels van 12 stukjes, maar sommige kinderen
kunnen al wel puzzels van 36 stukjes. Knap hoor! De
ambulances zijn ook al af! We zijn nu bezig met het
maken van een kindje dat ziek op bed ligt. Hierbij gaat
het om het meten en plakken van stroken en het
herkennen van kleuren. Voor de oudsten is de opdracht
om er een kleurenreeks van te maken. In groep 2 heeft
iedereen zichzelf ziek in bed getekend en een verkouden hoofd geverfd. Deze week gaan
we een dokter of zuster plakken, waarbij we de jas vouwen van een vlieger.

En de kinderen van groep 2 vinden dit een heel leuk liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=R0AzYZnlTMA&index=16&list=PLxXhvn9QQKESNMaksjlBE2tdccpPjm8u
Zingt u thuis ook mee?
Verhalenmachine
Donderdag kwamen “juf” Gini en “juf” Femke van de bibliotheek bij ons op school. De
kleuters hebben onder begeleiding van een aantal ouders hard gewerkt aan het maken van
hun eigen verhaal. De verhalen zijn door de verhalenmachine opgenomen. Deze verhaaltjes
komen op een beveiligd YouTube kanaal. De ouders van groep 1 en 2 hebben vanmiddag,
via de mail, de link gekregen, waarmee de verhaaltjes te bekijken/ beluisteren zijn. De
ouders die geholpen hebben willen we hierbij hartelijk bedanken!
Juf Jennifer
Juf Jennifer heeft besloten om te stoppen met haar opleiding onderwijsassistent. Hierdoor
eindigt ook haar stage bij ons op school. Wij wensen juf Jennifer veel succes met haar
verdere loopbaan.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Rekenen
De groep gebruikt vanaf nu het rekenrek. Daarmee oefenen ze het vlot kunnen maken van
sommen t/m 20. Ze leren handig optellen en aftrekken met behulp van de vijf-structuur.
Een voorbeeld; bij 12+3=.. niet meer 3 kralen erbij schuiven maar in één beweging 3 erbij
doen.
Het klokkijken wordt verder geoefend met hele en halve uren. Daarbij komt het dagritme aan
bod.
Bij de sommen over geld kunnen de kinderen met munten van €1, €2 en biljetten van €5 en
€10 betalen. Daarbij leren ze ook bedragen van een prijslijst optellen.
Veilig leren lezen
De kinderen maken nu flinke sprongen met lezen!
We zijn bezig met de laatste lessen van kern 8. Dan volgt alweer een toetsmoment.
De groep kan al zelfstandig allerlei boeken lezen die horen bij kern 8.
Groep 4
Spelling
Deze week oefenen we nog met woordpakket 16 (be-, ge-, ver- en te-) en volgende week is
er op dinsdag het signaleringsdictee over woordpakket 13 t/m 16.
Thuis nog even oefenen? Kijk op:
http://www.hetkompas-opende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx

Taal
Ook met taal zijn we bezig met de afronding van Blok 4. In de loop van volgende week
hebben we de signaleringstoets over dit blok.
De woordenschat wordt getoetst en het herkennen van werkwoorden, samenstellingen en
verkleinwoorden komt aan de orde.
Rekenen
Wij blijven oefenen met de tafels van 1 t/m 5 en 10, we hopen dat jullie hier thuis ook
aandacht aan willen besteden.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert rekenen met de komma in geldbedragen. Ook leren de kinderen wat een
beeldgrafiek is, en wat een staafgrafiek is.
Groep 6 leert meer over het gewicht van onder andere levensmiddelen. Verder leren de
kinderen hoe ze uren en minuten snel kunnen omrekenen naar seconden.
Spelling
Deze week zijn we bezig met woordpakket 16. Dit is het laatste woordpakket van blok 4 en
begin volgende week hebben we dan het signaleringsdictee. Groep 5 leert in wp 16 meer
samenstellingen schrijven met twee of meer medeklinkers na elkaar. Woorden als het
fietsstuur en het einddoel. Groep 6 leert meer verkleinwoorden schrijven die eindigen op je en -pje. Het gaat bijvoorbeeld om het nachtkastje en het lichaampje.
Taal
Groep 5 leert wat een voegwoord is en de kinderen leren hoe je een formulier invult. Groep
6 leert dat een onderwerp en de persoonsvorm in een zin bij elkaar horen. Ook leren de
kinderen hoe je een samenvatting schrijft.
Natuur
Volgende week dinsdag (14 maart) hebben de kinderen een toets van natuur. Vorige week
hebben zij al een blad meegekregen om thuis te leren.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolvoetbal
Aanmelden voor het schoolvoetbaltoernooi kan tot en met vrijdag 10 maart.
Huiswerk
Op vrijdag 10 maart hebben de kinderen van groep 7 / 8 een toets voor topografie.
Op vrijdag 17 maart hebben de kinderen van groep 7/8 een toets voor aardrijkskunde.
Deze stof krijgen ze vrijdag a.s. mee naar huis om te leren.
De kinderen van groep 8 hebben vanochtend opnieuw huiswerk voor rekenen mee naar huis
gekregen. Zij leveren dit weer in op woensdag 15 maart.
Uitleg huiswerk: Deelsommen
Aan de hand van de volgende links wordt uitgelegd hoe ‘het ook alweer zit’ als uw kind thuis
vragen heeft over het huiswerk van rekenen.
Cijferend onder elkaar: https://www.youtube.com/watch?v=VnRs2DkWbwk
Staartdelingen: https://www.youtube.com/watch?v=t7vheNdzots

Fietsendienst
Sinds een aantal maanden hebben verschillende kinderen uit groep 7/8 fietsendienst gehad
op het plein. Dit gebeurt gezamenlijk met een tweetal kinderen van De Klister. De kinderen
staan met z'n vieren vanaf 8:10 uur met een hesje aan op het plein om ervoor te zorgen dat
iedereen in de juiste richting op het schoolplein aan komt fietsen en dat er op het plein niet
gefietst wordt. Dit voor de veiligheid van de andere kinderen en ouders.
Er wordt deze week een nieuw schema gemaakt van de fietsendienst, deze wordt naar de
ouders verstuurd op het moment dat het schema helemaal rond is.
Sociaal emotioneel
De juffen van groep 7/8 hebben in de afgelopen maanden een kleine kentering gezien in de
sfeer van de groep. Om huidige zaken aan te pakken en in de toekomst te voorkomen,
willen we groepsbrede interventies gaan treffen. Dit doen we de komende maanden door
middel van het aansnijden van verschillende thema's met betrekking tot de omgang met
elkaar.
Het eerste thema waar we aan gaan werken is Respect. We zullen gesprekken gaan voeren
over dit onderwerp, zullen energizers gericht op teamwork toepassen en gaan er
spelenderwijs achter komen wat respect voor elkaar eigenlijk betekent en hoe je dat laat
zien.
Wij denken dat deze vaardigheden en werkvormen ook een goede voorbereiding zijn op het
vervolgonderwijs van groep 8 aankomend jaar, en groep 7 volgend jaar.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

