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AGENDA (ALGEMEEN)
21 april
21 april
22 t/m 30 april
3 mei
4 mei
5 mei
12 mei
22 mei
24 mei
25,26 mei
5,6 juni

Koningsspelen
Wandelen voor Water (middag; groep 5 t/m 8)
Meivakantie
Voorstelling voor groep 3 en 4 in Marum
Voorstelling voor groep 7 en 8 in Grootegast
Bevrijdingsdag; leerlingen vrij
Bloemen- en taarten actie
Koffieochtend; 10 uur
Meester en juffenfeest
Hemelvaartweekend
Pinksteren ( dinsdag 6 juni is een margedag)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
NIEUWS ALGEMEEN
Vrijdag 21 april: Koningsspelen
Denkt u eraan om voor het ontbijt op deze vrijdagmorgen (21 april) uw kind(eren); een
bordje; bestek en beker mee in een rugzak te geven naar school? ( Apart in een plastic tas
zou handig zijn). Tevens kunt u daar een pauze hap instoppen. Op school zal in de eigen
klas met alle leerlingen worden ontbeten.
Iedereen wordt gevraagd om sportkleding te dragen in ‘Koningskleuren’ ( rood –wit blauw en/of oranje ). Het is handig als de leerlingen de sportkleding al aan hebben als
ze op school komen!
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten!. We hopen op een mooie, sportieve ochtend !
Wandelen voor water
Donderdag nemen de kinderen de blauwe rugzak weer mee naar school en de flessen
gevuld met water. Ook nemen ze donderdag het sponsorformulier en het geld mee.
Vrijdagmiddag om 12.15 uur gaan de groepen 7-8 van De Klister en Het Kompas
tegelijkertijd vertrekken voor de tocht door Opende van 6 kilometer. De tocht gaat via De
Provincialeweg, Oosterdwarsreed, Kaleweg, Westerdwarsreed, Topweer De Dobbe, De
Westerkluft, De Hoge Kamp, Alkemastraat, Centrumweg, Hetsmastraat,
Dierenweide/hertenkampje, Jelsmastraat, Fossemastraat, Iwemastraat, via schelpenpad
weer naar dierenweide/hertenkamp, De Akker, De Hoge Kamp en via de Verbindingsweg
weer terug naar school. Op het grasveldje bij De Dobbe is er iets te drinken.
Groepen 5-6 gaan rond 12.45 uur vertrekken voor hun tocht van 3 kilometer. Het eerste deel
van hun route is vrijwel gelijk aan dat van de groepen 7-8. Na de stop bij De Dobbe, gaan zij
via De Westerkluft en De Hoge Kamp terug naar school. Rond twee uur verwachten we dat
alle groepen weer bij school zijn.

Koningsspelen groepen 3 t/m 8
Vrijdagmorgen willen we graag dat de ouders die zich hebben opgegeven om te helpen om
9.00 uur zich verzamelen bij de kantine van de sporthal. Daar worden de ouders/begeleiders
kort geïnformeerd over het verloop van de ochtend. Ook krijgen zij uitleg over de spellen en
de taken. Om 9.30 uur is er dan eventueel gelegenheid om even op het schoolplein te kijken
bij het dansje. Direct na afloop daarvan gaan de kinderen en begeleiders naar de velden. De
groepen 3 en 4 van beide scholen vormen samen 8 teams, dat geldt ook voor de groepen 5
en 6 en de groepen 7 en 8. Totaal zijn er dus 24 teams en er zijn 12 spellen. Voor elk spel is
er 10 minuten. Daarna snel doorwisselen en direct met het volgende spel starten. We
hebben 2 velden in gebruik: het hoofdveld en het daarnaast gelegen veld. Iedere begeleider
krijgt een plattegrond met daarop de indeling van die velden. We starten met de spellen om
9.50 uur en eindigen om 11.50 uur.
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, dus mocht u bij nader inzien toch kunnen helpen;
graag! Opgeven kan natuurlijk op school, via de telefoon of via de mail:
h.wieringa@westerwijs.nl
We stellen het zeer op prijs wanneer ouders die vrijdag komen kijken, aan het eind van de
ochtend even mee willen helpen met opruimen van de gebruikte materialen op de
sportvelden. Alvast bedankt!
Floralia
Alle kinderen krijgen op 4 mei een stekje en zonnebloempitten mee naar huis.
Voor de nieuwe ouders onder ons even een korte uitleg;
De bedoeling is dat de kinderen het stekje mee naar huis nemen om te verzorgen en om te
toveren tot mooie planten. Ook ontvangen de leerlingen zonnebloempitten om op te
kweken. In de week van Floralia komen de verzorgde stekken, vast uitgegroeid tot mooie
planten, weer op school voor een beoordeling. De leerlingen met hele groene vingers
kunnen een leuke attentie ontvangen. De zonnebloemen worden die zelfde week
opgemeten en voor de hoogste zonnebloem wordt de wisselbeker uitgereikt.
Alvast heel veel succes !

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Deze week sluiten wij het thema ''lente op de boerderij'' af. Het was een leuk een leerzaam
thema. Na de vakantie werken wij over het thema '' verkeer''. Wat betekenen de borden
eigenlijk? En wat moet je doen bij een stoplicht? Allemaal dingen die wij na de meivakantie
gaan leren. Als de kinderen weer speelgoed of andere voorwerpen hebben die bij het thema
passen, dan mogen die vanaf maandag mee naar school voor op de thematafel.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Kunstwerken van groep 3 en 4
De afgelopen weken hebben de kinderen allemaal geschilderd op hout.
De werkstukken zijn prachtig geworden!!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
De kinderen van groep 5 leren deze week hoe ze moeten vermenigvuldigen met tientallen.:
4 x 70; dan eerst 4 x 7 uitrekenen.
Groep 6 leert tot op de seconde nauwkeurig analoog en digitaal klokkijken. Verder leren de
kinderen hoeveel tegels of planken er nodig zijn voor een terras, vloer of tuinpad. Ze moeten
dan eerst de oppervlakte berekenen en vervolgens de kosten.
Spelling
Beide groepen hebben woordpakket 19 afgerond met het dictee en ze zijn begonnen met
woordpakket 20. Groep 5 leert samenstelling schrijven met een woord dat eindigt op d en t.
Het gaat om woorden als het uitlaatgas en de rondvaart. Groep 6 leert woorden schrijven
die eindigen op tie. Woorden als de felicitatie en de receptie.
Taal
Met groep 5 zijn we nog bezig met het schrijven van een reclametekst. Groep 6 werkt aan
een instructietekst. Beide groepen ronden deze week hoofdstuk 9 van blok 5 af met les 10,
een herhalingsles. Daarna starten we met hoofdstuk 10. Beide groepen gaan in les 1 aan de
slag met het houden van een monoloog.
Wandelen voor Water
Donderdag nemen de kinderen de blauwe rugzak weer mee naar school. In de rugzak zitten
dan de 2 plastic flessen gevuld met water. Ook nemen de kinderen donderdag het
sponsorformulier en het geld mee naar school.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Voorstelling 4 mei
Op donderdag 4 mei gaan de kinderen van groep 7/8 naar 'De Zaak Vlaskamp', een
voorstelling in Grootegast van 13:00 tot 14:00 uur (de kinderen kunnen dus iets later thuis
zijn dan normaal). Wij willen graag met de auto, maar we hebben helaas nog niet genoeg
ouders die kunnen rijden. Opgeven kan bij de klassenouder (Trea de Boer).

Herhaling oproep
Wij hebben nog steeds veel eierdozen nodig op school! Misschien dat er nog een paar
eierdozen bij het oud-papier zijn beland na de Paasdagen? Deze zijn van harte welkom!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

