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AGENDA (ALGEMEEN)
7 juni
8 juni
25 en 26 juni

Rijdende Popschool groep 5/6
Uiterste inleverdatum bestellijst worstenactie
Vrije dagen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Formatie 2018-2019
De groepenindeling en de personele toedeling voor het komende schooljaar hebben we met
het team besproken en daarna met de MR gedeeld. Hieronder kunt u lezen hoe de
organisatie er uit gaat zien;
Groep 1/2
Juf Janine en Juf Vera
Groep 2/3
Juf Feikje en juf Grietje
Groep 4
Juf Grietje en juf Janine
Groep 5/6
Juf Gerda en juf Joke
Groep 7/8
Juf Laura en meester Hans Peter
Juf Francisca zal worden ingezet ter ondersteuning in de groepen en extra ondersteuning
voor individuele of groepjes leerlingen.
In de combigroepen 5/6 en 7/8 hebben de leerkrachten een werkdag samen. Dat betekent
dat beide leerkrachten dan op school aanwezig zijn. Dat geeft ruimte voor administratie,
analyseren en plannen van het onderwijs voor de groep, leerling gesprekken en het voeren
van overleg. Dit is één van de maatregelen die ingezet is met o.a. het beschikbare geld
vanuit het werkdrukverlagingsakkoord.
In het komende schooljaar kiezen we structureel voor een combigroep 2/3. We zien dat
duidelijk als een kansrijke combinatiegroep en hebben daar afgelopen schooljaar positieve
ervaring mee opgedaan. Het doel is om beter te kunnen aansluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de grote stap van spelend leren naar schools leren
te verkleinen. Het benodigde vormgeven van het onderwijsproces (vanuit leerlijnen en
spelend leren) zal één van de ontwikkelpunten zijn voor komend schooljaar. Dat betekent
o.a. structureel overleg, scholing en ondersteuning. Ook de betrokken ouders zullen hierin
worden meegenomen. U mag van ons vlak voor of vlak na de zomervakantie een
uitgebreide informatieavond verwachten. En u krijgt de gelegenheid om mee te praten over
‘wat gaat goed en wat kan beter’.
Voor alle duidelijkheid: de doelstellingen van het onderwijs blijven gelijk, de organisatie en
invulling veranderen.
Over de indeling van de leerlingen over de combigroepen zal door de
onderbouwleerkrachten en IB-er een duidelijk onderbouwd voorstel worden gedaan en de
ouders krijgen daar tijdig bericht van.

NIEUWS ALGEMEEN
Reminder ‘worsten’actie

Denkt u nog even aan de worstenactie? Hoe meer verkocht, hoe meer boeken!
Met de bestellijst door de buurt en langs familie en vrienden levert vast nog iets
op!
Graag de bestellijst inleveren op vrijdag 8 juni.
Schoolreisje Duinenzathe.
Vorige week donderdag zijn we met de groepen 3-4 en 5-6 op schoolreis geweest naar
park Duinenzathe in Appelscha. Na een korte rondgang door het park gingen alle kinderen
eerst naar het verkeerspark. Na het ritje in de auto kwam iedereen apart op de foto voor het
rijbewijs. Daarna konden ze op eigen gelegenheid door het park gaan. De kinderen konden
zo vaak ze wilden in de botsauto's, het spookhuis, de waterglijbaan, De Vlinder, de
achtbaan etc. Na het gezamenlijk patat eten mochten de kinderen opnieuw het park in.
Ondanks de hitte hebben ze zich uitstekend vermaakt. We sloten af met een ijsje en alle
kinderen kregen het rijbewijs uitgereikt. Zo tegen half vier was iedereen weer op school. Alle
ouders die mee geweest zijn voor vervoer en begeleiding: heel erg bedankt! Foto's van het
schoolreisje kunt u vinden op de website.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Excursie waterdiertjes
Gistermiddag hebben de kinderen waterdiertjes gezocht in de vijver bij de Gaykemastraat.
Met de schepnetten werden er o.a. veel kikkervisjes, kleine visjes, watertorretjes, wantsen
en zelfs een dikke groene kikker gevangen.
De kinderen kregen uitleg van juf Laura en meester Ab van NDCE Westerkwartier. Het was
een leuke en leerzame middag! Wij bedanken de ouders en oma, die mee waren als
begeleiding voor hun hulp. De foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum op onze website.

Afscheid sprookjesboom
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van de
sprookjesboom, die een hele tijd in groep 1 heeft gestaan. Hij staat nu
bij SBO De Twine in Dokkum, om zich op te maken voor een volgend
sprookjes feest.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig leren lezen in groep 3
In het verhaal van kern 11 moeten de kinderen van groep 3 beslissen
waar zij naartoe willen: het Botjesmuseum of het Kunstmuseum (Bom of
Kum?).
Thema kern 11: Wat bewaar jij?
In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel
kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. Woorden die daarbij
aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het
oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.
Woordtypen in kern 11
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
* woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
* woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
* samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
* verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje,
bezempje en appeltje;
* woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en
ontbijt;
* woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren
en vertellen.
Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze
aan het eind van de kern worden beheerst.
Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk
samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de
werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van
deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste
volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in
wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.
Functioneel en creatief schrijven
In deze kern werken we aan een klassenmuseum. Elk kind kan hieraan een bijdrage leveren
door bijvoorbeeld naam- en informatiebordjes te schrijven bij een presentatie van zijn of haar
eigen hobby. Ook leren ze vragen te formuleren over de hobby’s van hun klasgenoten, die
ze aan elkaar kunnen stellen.
Toetsing
Aan het eind van deze kern toetsen we weer van alle kinderen de lees- en
spellingvaardigheid en ook de woordenschat. In juni nemen we ook weer Citotoetsen af.
Kijk weer voor tips op www.veiliglerenlezen.nl/www.veiliglerenlezen.be, Voor ouders, Dit
leert uw kind, kim-versie en op www.zwijsen.nl/thuisoefenen

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Deze week hebben we de toets van blok 5 gemaakt in beide groepen. Onderdelen waarop
matig/onvoldoende is gescoord, krijgen extra instructie en onderdelen die voldoende/goed
worden beheerst worden herhaald. Volgende week starten we met blok 6. Groep 5 start met
een les over het leren van de relatie tussen verschillende maten, zoals dm en cm (1 dm = 10
cm en 1 m = 10 dm). Groep 6 leert hoe de mensen vroeger, toen er nog geen precisieuurwerken bestonden, de tijd bepaalden.
Taal
Beide groepen maken deze week de controletoets. Hierna starten we met een nieuw blok.
Spelling
Na het controledictee, starten beide groepen eind deze week met een nieuw woordpakket.
Het gaat om woordpakket 21. Voor groep 5 gaat het om het schrijven van de jij-vorm en
hij/zij-vorm van werkwoorden. In groep 6 gaan we aan de slag met de tegenwoordige en
verleden tijd van bijzondere werkwoorden (zoals: zijn, kunnen en inpakken).
Rijdende Popschool
Morgen (donderdag) zullen er verscheidene muzikanten de kinderen een workshop geven.
Excursie Bospad
Op maandagmiddag 2 juli hebben de kinderen een excursie naar De Wilp. Deze excursie
wordt gegeven in het Slibsterbos bij De Wilp (gemeente Marum). Met de leerlingen
wordt vooral gekeken naar bomen en struiken. Hierbij speelt het jaargetijde natuurlijk een
belangrijke rol.
Om deze leuke activiteit door te kunnen laten gaan, zijn wij op zoek naar chauffeurs.
Aanmelden hiervoor kan bij juf Joke (j.blansjaar@quadraten.nl) of meester Hans Peter
(h.wieringa@quadraten.nl). We horen ook graag hoeveel kinderen u veilig kunt vervoeren,
zodat we weten wanneer er voldoende vervoer is.
Cito toetsen
In de maand juni vinden er weer de cito-toetsen plaats. Het gaat om de E-toetsing. Deze
week is juf Francisca begonnen met het afnemen van de DMT en de AVI-toets. Volgende
week starten we met het afnemen van de overige toetsen. Het gaat dan om de toetsen voor
woordenschat, spelling, begrijpend lezen en rekenen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Cito toetsen
De ouders van groep 7 hebben eerder al een mail gehad met de planning voor de
toetsweek van juni. Deze week is juf Francisca begonnen met het afnemen van de DMT en
de AVI-toets (lezen). In de week van 18 juni starten we met het afnemen van de overige
toetsen. Het gaat dan om de toetsen voor woordenschat, spelling, begrijpend lezen en
rekenen. Groep 8 heeft in april de IEP toets gemaakt, zij maken in deze periode geen citotoetsen meer.
Spelling dictee
Op vrijdag 8 juni hebben de kinderen van groep 7 en 8 het controledictee van blok 5 (WP17
t/m 20).
Rijdende Popschool
Foto's van de rijdende popschool zijn te vinden op de website van Het Kompas.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Ontdek de schatten van de sloot met de
Scharrelkids op de slootjesdag van IVN
Grootegast e.o.!
Waterschorpioenen, kikkers, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal
bij jou in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen op zondag 10 juni 2018 samen met hun
(groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot in
de Doezumermieden. Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar die helpen om
waterdiertjes te vinden en samen met jou proefjes en waterspelletjes doen .
Wil je ook scharrelen langs de oevers van de sloot? Kom dan naar de
Slootjesdag van IVN Grootegast e.o. Het is een gezinsactiviteit.
De IVN Slootjesdag start op zondag 10 juni om 14.00 u. bij de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer, Peebos 1a in Opende en duurt tot ongeveer half 5.
Eventueel je laarzen meenemen. Wij zorgen voor schepnetjes en alles wat het
leuk maakt om aan deze activiteit mee te doen.
Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Je moet je wel even aanmelden: hwoltjer@home.nl of 0594-613253/0641532304. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van:
ivn Grootegast e.o. Jij en je ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

