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5 april 2018

Nieuws van de peuters:
Na het werken over de kip, de haan, de kuikentjes en het ei gaan we de komende weken
verder met de boerderij en de boerderijdieren. Komende week gaan we beginnen met een
grappig verhaaltje van Tomke. Hierin gaat Tomke op zoek naar het kraantje van de koe waar
volgens hem de melk uit moet komen. We gaan een papieren koe voorzien van bruine of
zwarte vlekken en deze in een groen weiland plakken. En..... volgende week woensdag gaan
we ze in het echt bekijken op de boerderij van Bart en Geertje Berga.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Karin van Ginneken die donderdag 29 maart 4 jaar is geworden, verwelkomen we in groep 1.
Veel plezier en succes Karin!
De komende tijd werken we rond het thema "familie". We hebben veel aan de woordenschat
gedaan. Ook oefenen we tijdsbesef; ochtend, middag, tijdsbegrippen en de hele klokuren.
Verder maken we een begin met optellen en aftrekken; 1 meer is het volgende getal en 1
minder het vorige, splitsen van getallen, eenvoudige sommen maken.
En natuurlijk bereiden we ons voor op het schoolreisje op 16 april.... spannend!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Vrijdag 23 maart was het optreden van groep 3 en 4 in eigen klas. Alle
optredens waren door de kinderen zelf bedacht! Veel ouders, opa's en
oma's waren getuige van een prachtige diversiteit aan optredens. Groep
3/4 got talent! Zie voor foto’s www.ambyld.nl.
In groep 3 en 4 zijn we bezig met klok kijken. Groep 3 leert de hele en
halve uren, groep 4 leert de kwartieren en de minuten. Ook goed om
thuis eens te oefenen. Bovendien is groep 4 de tafels van 1 t/m 5 aan het
leren. Ook die kunnen thuis prima geoefend worden.
We missen nog steeds 2 boeken die in de bibliotheek van Gorredijk thuis
horen. Het gaat om ‘Bambi’ en ‘Waar is Sjakie?’. Waarschijnlijk geleend
door iemand uit groep 4. Wil iedereen thuis nog even goed kijken?
Nieuws uit groep 5 en 6:
Woensdagochtend 4 april sloten groep 5 en 6 de IMV lessen af met een
concert in De Skans in Gorredijk. Ouders en verzorgers waren
uitgenodigd om te komen luisteren en kijken naar dit muzikaal optreden.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 mee gedaan aan het
theoretisch verkeersexamen. Alle 22 kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch gedeelte. Van
harte gefeliciteerd! Het praktisch verkeersexamen is voor groep 7/8 gepland op dinsdag 29
mei in Gorredijk.
Dinsdag 10 april heeft groep 7/8 een aardrijkskundetoets van hoofdstuk 5.
Volgende week woensdag, 11 april a.s. doet groep 7 en 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi
in Beetsterzwaag. Het toernooi start 13.30 uur en eindigt omstreeks 15.45uur. De kinderen
hebben hierover informatie mee naar huis gehad.
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Op woensdag 18 en donderdag 19 april maken de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets
groep 8. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld zijn in
verschillende deeltoetsen. Succes jongens en meisjes!
Nieuws uit de bibliotheek:
Kinderjury 2018
Vanaf 7 maart tot 16 mei 2018 kunnen de kinderen tussen 6 en 12 jaar stemmen op hun
favoriete boek van het afgelopen jaar is! Dit kan op www.kinderjury.nl Het boek dat de meeste
stemmen krijgt wint de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.
Geef een prentenboek cadeau! Ren op 6 april naar de boekhandel voor raad eens hoeveel ik
van je hou!
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar
dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien
tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn,
ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk
het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld.
Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en later
in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in
februari een klassiek jeugdboek, en in april een prachtig prentenboek ter
beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Open dag:
Woensdag 21 maart openden alle openbare scholen van Comprix in
Opsterland en Oost- en Weststellingwerf haar deuren voor
belangstellenden. Na ontvangst met koffie en thee verzorgde de
leerlingenraad voor de bezoekers een rondleiding door school. Ook
konden de bezoekers een kijkje nemen in peuteropvang 't
Krielhuske.
Schoolfruit:
Het EU-Schoolfruitprogramma loopt nog twee weken. In de week van 16 t/m 20 april is het de
laatste keer dat we fruit ontvangen. Deze week banaan, peer en watermeloen. Volgende week:
peer, appel en grote watermeloen.
Koningsspelen:
Op vrijdag 20 april is het zover! Dan vindt alweer de 6e editie van de Koningsspelen plaats.
Volgende week ontvangt u hierover meer informatie. Ook de peuters doen vrijdag 20 april mee
aan de Koningsspelen.
Himmeldei:
Donderdag 19 april doen we met de kinderen van school mee aan de Himmeldei.
De Himmeldei heeft als doel het bewustzijn van kinderen rondom afval te
vergroten. We krijgen van de gemeente Opsterland werkhandschoenen, prikkers
en vuilniszakken. Na afloop ontvangen alle leerlingen een aandenken. Tip: trek die
dag kleren aan die vies mogen worden, misschien is laarzen ook een idee.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 19 april a.s.
Agenda:
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Maandag 16 april

19.30 Uur presentatie Speel- en ontmoetingsplan Terwispel aan
buurtbewoners en aansluitend overleg pleincommissie.
13.30 Uur schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Beetsterzwaag.
Schoolreisje groep 1 t/m 4 Drentse Koe
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Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Maandag 7 mei
Donderdag 10 en vrijdag
11 mei
Zondag 13 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 en donderDag 17 mei
Woensdag 16 t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Maandag 28 t/m donderDag 31 mei
Dinsdag 29 mei
Donderdag 7 juni

Centrale Eindtoets Route 8 groep 8, deel 1
Centrale Eindtoets Route 8 groep 8, deel 2
12.30 Uur Himmeldei
Laatste keer schoolfruit.
Koningsspelen
Koningsdag en start van de meivakantie t/m vrijdag 4 mei
Hoofdluiscontrole
Hemelvaartvakantie
Moederdag
11.00 Uur gastles respect en taalgebruik
Studietweedaagse directeuren Comprix
Schoolkamp groep 7/8 Terherne
Juf Hillie, Annet en Femke vieren verjaardag
Tweede Pinksterdag
13.00 Uur MR overleg
Juf Fimke jarig
Avondvierdaagse
Schoolreis groep 5 en 6
Praktisch verkeersexamen groep 7/8 Gorredijk
GMR
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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