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AGENDA (ALGEMEEN)
5 juli
6 juli
10 juli
11 juli
13 juli
14 juli
18 juli
18 juli
20 juli

Margedag; leerlingen vrij
Schoolreisje voor de groepen 3/4 en groepen 5 t/m 8
Rapporten mee
Facultatieve contactavond voor leerlingen groep 1 t/m 6
Musical door groep 7 en 8 in het Barontheater.
Feestelijke laatste schooldag juf Tineke
Vossenjacht
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag; start zomervakantie voor àlle leerlingen (groep 1 t/m 8) om
13.00 uur.
20 juli
Afscheidsreceptie juf Tineke Sijbesma
21 juli
Margedag voor beide scholen; alle leerlingen vrij
22 juli t/m 3 september
Zomervakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Vertrek personeelsleden
Zoals al eerder aangegeven nemen we dit jaar afscheid van een aantal collega’s. Juf Tineke
gaat met pre-pensioen. Juf Janneke gaat met zwangerschapsverlof en zal bij terugkomst
alleen nog gaan werken als orthopedagoog (Westerwijs en OPON). Meester Elmer en juf
Merel hadden een tijdelijke benoeming op Het Kompas. Meester Elmer gaat terug naar de
flexpool en juf Merel gaat terug naar één school (De Borgh in Zuidhorn). En als laatste
stagiaire juf Frieda. Zij heeft haar stage uitstekend gedaan en is dan ook welverdiend
geslaagd. Zij gaat na de zomervakantie met de de PABO-opleiding starten.
Natuurlijk besteden we aan iedereen even aandacht!
Formatie 2017-2018
Op dit moment is het rooster van groepenindeling en bezetting personeelsleden bijna klaar.
De laatste hobbeltjes moeten nog worden besproken en kortgesloten.
U krijgt volgende week het formatieplaatje toegezonden.
Afscheid juf Tineke
Op vrijdag 14 juli viert juf Tineke haar laatste werkdag in haar eigen
groep.
Op donderdag 20 juli zal er een afscheidsreceptie zijn van 15.30-16.45
uur op Het Kompas. U bent daar als ouders/verzorgers van harte
uitgenodigd voor een hapje en een drankje en natuurlijk om juf Tineke de
hand te komen schudden.

Staking
In heel onderwijsland is massaal gestaakt op afgelopen dinsdag 27 juni. Er werd dringend
aandacht gevraagd om maatregelen te nemen om de werkdruk te verlagen en te zorgen
voor beloning die vergelijkbaar is met soortgelijke functies. Ook in De Binding is gestaakt.
De personeelsleden van beide scholen hebben gezamenlijk ontbeten en ondertussen de
onderwerpen besproken. En natuurlijk de petitie ondertekend.
We realiseren ons dat we de ouders hebben gevraagd om medewerking en begrip!
Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

NIEUWS ALGEMEEN
Facultatieve contactavond
Aan het eind van deze week krijgen de betreffende ouders bericht over het tijdstip waarop
men is ingedeeld op dinsdag 11 juli.
Margedag 5 juli
Denkt u eraan dat woensdag 5 juli alle leerlingen vrij zijn!! Deze margedag wordt door de
leerkrachten gebruikt om de overdracht te doen en zaken als planning volgend schooljaar te
bespreken.
Vossenjacht
Op dinsdag 18 juli hebben we onze traditionele vossenjacht, waarbij de schoolverlaters de
vossen zijn. Voor de begeleiding van de groepjes leerlingen zoeken we ouders die het leuk
lijkt om ’s ochtends te komen helpen. Opgeven kan via: l.bijkerk@westerwijs.nl.
Pannenkoeken bakken
Voor de feestelijke afsluiting van dit schooljaar, op donderdag 20 juli, zijn we nog op zoek
naar ouders die pannenkoeken willen bakken. U krijgt natuurlijk de benodigde ingrediënten
vanuit school.
Wilt u wel een stapel pannenkoeken bakken? U kunt zich opgeven bij juf Feikje
(f.devries@westerwijs.nl)

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Schoolreisje
Ons schoolreisje was zeer geslaagd! Alle kinderen hebben zich prima vermaakt. De foto’s
kunt u in het fotoalbum op onze website bekijken. De ouders die voor het vervoer hebben
gezorgd willen we hierbij heel hartelijk bedanken!
Thema zomer/vakantie
Vorige week was het echt zomers weer. De kinderen van groep 1 hebben op donderdag
heerlijk buiten gespeeld met water. Zo konden we een beetje afkoelen.

Groep 1 is bezig met het maken van strandhanddoeken van verf. Daarop plakken we een
tekening van onszelf. Dat lijkt erg vrolijk in de klas. In de huishoek is al een echte camping
ontstaan, waarin het campingleven wordt nagespeeld. Ook buiten hebben we al diverse
tenten staan. Wat een plezier! In groep 2 gaan we de huishoek ook ombouwen tot een
kampeerhoek. Vandaag hebben de kinderen de ij van ijs geleerd. Dat was best lastig, want
hoe zit het dan met weiland? Daar horen we de ij wel, maar zien we een andere ei….

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren Lezen in groep 3
De zomervakantie komt in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het schooljaar.
Groep 3 zit er voor de kinderen bijna op! Wat hebben ze weer veel geleerd dit jaar! In kern
afsluiting staan we stil bij wat we allemaal hebben gedaan dit schooljaar en kijken we vast
vooruit naar de zomervakantie en het nieuwe schooljaar.
Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken
In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het
Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt
uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek boeken heeft verzameld voor
het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de activiteiten in kern afsluiting ervaren de
kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen kunnen
doen. We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken ze willen lezen in de
zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie te maken
hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en pretpark.
Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen
In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en
spelling oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en
tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te
schrijven, voor te lezen en eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld
aan woordenschatuitbreiding.
De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’,
waarin ze allemaal een rol voor hun rekening nemen.
Groep 4
Toetsen
De Cito toetsen zitten er bijna op, maar er staan nog wel enkele methodetoetsen op het
programma. Deze worden in de komende weken afgenomen. Voor morgen en overmorgen
is de signaleringstoets van taal gepland. Volgende week volgt dan de controletoets.
En we gaan door met het maken van de tafeltoets met sommen uit de tafel van 1 t/m 5. Elke
maandag proberen we onze score te verbeteren. Vorige week hadden we een gemiddelde
groepsscore van 30, deze week is ons gemiddelde gestegen naar 38 sommen goed. De
meeste leerlingen hebben zich aanzienlijk verbeterd, knap gedaan jongens en meisjes!
Blijf oefenen, vraag iemand om je te helpen met oefenen. Elke dag even kort een aantal
sommen oefenen werkt vaak beter, dan één keer heel lang oefenen.
Op school gebruiken we ook:
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
Misschien een leuk spel om ook thuis te spelen.
Schoolreisje
Op donderdag 6 juli gaan we met het schoolreisje naar de Doezoo in Leens
(http://doezoo.nl/). De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Nadat we

groep 5 t/m 8 hebben uitgezwaaid vertrekken wij richting Leens. We denken om ca. 15.15
uur terug te zijn op school.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert rekenen met getallen tussen de 1000 en 2000. De kinderen maken hierbij
gebruik van het DHTE-schema. Ook krijgen de kinderen te maken met verhaaltjessommen
en moeten ze de gegevens uit deze verhaaltjes gebruiken voor het oplossen van de
sommen. Groep 6 leert rekenen met een tijdbalk en met jaartallen. Verder worden er
verschillende tijden vergeleken en wordt er gerekend met minuten en seconden.
Taal
De kinderen van groep 5 zijn aan de slag geweest met leestekens. Ze hebben geleerd
wanneer je een komma kunt gebruiken in een zin. Ook het gebruik van een dubbele punt is
aan de orde geweest. Groep 6 heeft een verhaal geschreven met een levensles. Het vinden
van het onderwerp en figuurlijk taalgebruik worden herhaald. Beide groepen beginnen eind
van de week met hoofdstuk 12 van blok 6.
Spelling
Beide groepen zijn deze week begonnen met woordpakket 23. Voor groep 5 gaat dit
woordpakket over verkleinwoorden die eindigen op -je, -pje en -etje. Het zijn woorden als:
het barstje, het vormpje en het ringetje. Groep 6 leert meer woorden schrijven die eindigen
op -teit, -tijd en -heid. Het betreft woorden als: de brutaliteit, de aankomsttijd en de
blijheid.
Cito-toetsen
De Cito toetsen zijn bijna achter de rug. Donderdag wordt de laatste taak gemaakt voor
begrijpend lezen. En enkele kinderen worden nog getoetst voor AVI. De behaalde resultaten
op de toetsen vindt u natuurlijk straks terug in het rapport.
De laatste schoolweken
Volgende week woensdag is er een margedag en de dag erna hebben we dan ons
schoolreisje. Maandag 10 juli krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Folder voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8
Binnenkort krijgt uw zoon/dochter uit groep 8 een folder mee. Onder de balk ‘Berichten van
buiten de school’ leest u hier meer over.
Schoolreis 6 juli
Het vervoer van het schoolreis is inmiddels helemaal rond. De bestuurders en begeleiders
hebben hierover een mail ontvangen.
Het schoolreisje zal duren van 9:30 uur tot 14:30 uur in Burgum. We verzamelen om 8:30
uur op het schoolplein, zodat we uiterlijk 8:45 uur weg kunnen rijden. We verwachten ’s
middags rond 15:15 / 15:30 uur weer terug op school te zijn.
De kinderen moeten er om denken dat ze gemakkelijke, losse kleding aantrekken, schoenen
aandoen die lekker lopen en geen overbodige sieraden dragen. Voor lunch, drinken (2x) en
wat lekkers wordt gezorgd, je mag zelf in zekere mate wat te snoepen meenemen. Het is
ook verstandig om zelf wat te drinken mee te nemen, gezien je 2x drinken krijgt over de hele
dag.

Musical
Wat gaat de tijd ontzettend snel! We zijn al een aantal weken aan het repeteren en
voorbereiden op de musical van donderdag 13 juli. Nu het grootste decorstuk binnen is,
wordt alles steeds concreter. Ook de avond van de voorstelling zelf. Belangrijke zaken om te
weten zijn:
 Deze week nemen de kinderen uitnodigingen meer naar huis voor de musical.
 De kinderen krijgen elk de gelegenheid om vijf personen uit te nodigen. De kaartjes
voor ouders zijn gratis, voor de overige drie vragen we een kleine tegemoetkoming
van €2,-. Als we het zo regelen dat broers/zussen samen acht personen mogen
uitnodigen, krijgen kinderen van gescheiden ouders ook de kans om de familie(s) uit
te nodigen. De kinderen krijgen deze week de twee gratis kaartjes mee naar huis. De
overige drie kaartjes kunnen bij juf Laura worden gereserveerd. Op de avond van de
voorstelling worden deze kaartjes afgerekend aan de kassa in het Barontheater.
 Vanaf 19:00 uur gaan de deuren van het Barontheater open. Het stuk begint om
19:30 uur en zal tot ongeveer 21:00 uur gaan duren.
 De kinderen worden om 17:30 uur verwacht voor het omkleden, schminken,
klaarzetten, etc. Er wordt rond die tijd gezorgd voor een warme hap en wat drinken
voor kinderen en begeleiders.
 ’s Middags onder schooltijd wordt het stuk al gespeeld voor de leerlingen van groep 3
t/m 6. Dat is de generale repetitie.
 Op woensdag 12 juli zullen de kinderen van groep 7/8 de liedjes van de musical ten
gehore brengen aan de kleuters.
Hulp gevraagd!
Als herinnering aan de deze avond willen we graag video-opnames maken. Is er iemand die
dit goed kan? Opgeven hiervoor kan via: l.bijkerk@westerwijs.nl. Deze DVD’s zullen ook
voor een klein prijsje worden verkocht.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 18 juli is het zover: groep 8 heeft een eigen afscheidsmoment op Het
Strandheem in de vorm van een klein kamp. Volgende zaken zijn goed om te weten:
 De tenten voor het kamp mogen worden opgezet op de camping van Strandheem op
maandag 17 juli vanaf ongeveer 19:00 uur. Er zijn ouders aanwezig die dat
dirigeren.
 De kinderen overnachten daar van dinsdag op woensdag.
 Op dinsdag is er een heel programma uitgezet. De kinderen gaan ’s ochtends naar
school (vossenjacht!) en eten ook tussen de middag in de reguliere pauze. Om 12:30
uur fietsen we naar Strandheem.
 ’s Avonds op dinsdag 18 juli worden de ouders en leerkrachten uitgenodigd voor het
officiële afscheid van groep 8. Jullie zijn welkom vanaf 19:00 uur in het restaurant
van de camping van Strandheem.
 De kinderen mogen voor het kampvuur ’s avonds zelf wat lekkers meenemen, we
maken in de klas even afspraken over wie wat meeneemt.
 Op woensdag 19 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan verandert
er veel in hun leven. Ze komen in een andere omgeving en
krijgen met allerlei verleidingen te maken, zoals roken en
alcohol. Ze zijn nieuwsgierig en willen nieuwe dingen
uitproberen, maar als opvoeder wil je natuurlijk voorkomen
dat ze hier op jonge leeftijd mee beginnen. Ouders kunnen

voor lastige situaties komen te staan en het is goed hier voorbereid op te zijn.
Namens uw gemeente biedt VNN alle ouders van leerlingen uit groep 8 de folder “Alcohol,
roken en opvoeding; tips voor ouders met opgroeiende kinderen” aan.
De boodschap in deze folder is dat je als ouder meer invloed hebt dan je denkt, en dat het
belangrijk is duidelijke regels te stellen. Regels stellen helpt om het gebruik van alcohol of
tabak te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.
In deze folder worden veel tips gegeven om het onderwerp binnen het gezin bespreekbaar
te maken.
Daarnaast verwijzen wij u voor meer informatie, tips en adviezen graag naar onze website
en facebookpagina: www.vnn.nl/opvoeding en www.facebook.com/vnnvoorlichting
Wanneer u nog meer vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling
Voorlichting en Preventie van VNN, 088-234 34 34.

Hoe vier jij de zomer in het Westerkwartier? Zet het op de foto en win vette prijzen!
In 2019 gaan de vier gemeenten in het Westerkwartier samen. Vóór die tijd willen we met de
fotowedstrijd “Zomervertier in het Westerkwartier” jeugd het Westerkwartier laten ontdekken.
Waar bruist het en waar wordt plezier gemaakt?
Iedereen tussen de 10 en 14 jaar mag meedoen, ook als je niet in het Westerkwartier woont.
Wel moet de foto gemaakt zijn in de gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of in het
Middag-Humsterland gebied.
Opdracht
Maak met een telefoon of een fotocamera een mooie foto van wat jij deze zomer in het
Westerkwartier doet. Of je nu gaat fietsen door de natuur, een hut in je achtertuin bouwt,
gaat picknicken of nog iets veel leukers doet, zet het op de foto.
Je mag maximaal drie foto’s opsturen. Dat kan door de foto(‘s) te mailen naar
communicatie@westerkwartier.nl of te delen op Instagram met de hashtag
#VertierWesterkwartier.
Laat weten hoe je heet, hoe oud je bent, waar de foto gemaakt is en wat je op de foto aan
het doen bent. Doe dit wel vóór 1 september, want tot die datum kun je meedoen met de
wedstrijd.
Prijzen tot 150 euro
In september worden alle foto’s beoordeeld door een jury, onder leiding van burgemeester
Henk Kosmeijer van de gemeente Marum. De tien mooiste foto’s worden afgedrukt op
canvas en gaan op een reizende tentoonstelling langs de vier gemeenten. De jury kiest ook
drie winnaars uit. Zij ontvangen een speelgoed- of gamesbon van 50, 100 of 150 euro.
Meer informatie
Blijf op de hoogte en lees de voorwaarden op de herindelingswebsite. Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Rick Jan Hielkema, communicatiemedewerker Westerkwartier.
Dat kan via rj.hielkema@grootegast.nl.

