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Ruimte om te groeien

Agenda februari/maart
08-02
12-02
16-02
08-02 t/m 19-02
23-02
29-02 t/m 6-03
07-03
08-03
11-03
17-03
18-03
22-03
23-03
24-03
25-03 t/m28-03
30-03

Informatieavond continurooster
(19.30-21.00uur)
Rapporten mee!
10-min gesprekken facultatief
Projectweken
DO (Trijnie afwezig)
Voorjaarsvakantie
Leerlingenfocusgroep
DO (Trijnie afwezig)
Nieuwsbrief 13
Inloopochtend/open dag voor
(nieuwe) ouders
Maandsluiting 7/8
DO (Trijnie afwezig)
Rekendag ‘Meetkunde en kunst’
Paasviering tot 13.00uur
Paasweekend
Open dag Wicher Zitsema voor
personeel Noordkwartier

Van de directie

smileys hoe we ons voelen in de klas. Op deze
manier houden we rekening met elkaar.
Trijnie Tuil

Facultatieve 10-minutengesprekken
Dinsdag 16 februari houden we 10minutengesprekken. Deze zijn facultatief. Dit
houdt in dat u zelf een gesprek aan kunt vragen
of dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.
Wanneer u zelf een gesprek wilt, kunt u dit voor
15 februari bij de leerkracht aangeven.
De ouders en leerlingen van groep 8 hebben in
deze periode een 20-minutengesprek over de
voortgang naar het VO.
Projectweek

Onze bibliotheek wordt flink uitgebreid. Juf Anja,
onze taal-coördinator, heeft vele boeken
uitgezocht en aangeschaft. We hopen op deze
manier het leesplezier te bevorderen! Antje
Mulder, onze vrijwilligster, en Cyrus hebben de
boeken mooi gekaft en gelabeld. Hartelijk dank!
Daarnaast hebben we nieuw buitenmateriaal
aangeschaft samen met de overblijf.
Springtouwen, ballen, hockeysticks en doeltjes. Er
wordt volop gebruik van gemaakt op het plein.
Vanuit leerKRACHT maken we in alle groepen
gebruik van borden. Samen met de kinderen
worden er in de klas doelen opgesteld waaraan
gewerkt wordt. Daarnaast wordt zichtbaar d.m.v.

Twee jaar geleden hebben wij kennis gemaakt
met het Focke-project. Dit project brengt de
Middeleeuwen in onze streek dichterbij. We
hebben toen afgesproken dat we iedere 2 jaar
met dit project bezig zouden gaan. Helaas is dit
project gestopt. Maar wij willen toch aandacht
besteden aan de Middeleeuwen en gebruiken een
deel van de materialen die we nog in ons bezit
hebben. We houden het project echter wat
kleiner. Het project duurt twee weken en start
maandag 8 februari.
Informatieavond continurooster
Maandag 8 februari van 19.30 tot 21.00 uur
houden wij op school een informatieavond over
het continurooster. Graag vertel ik u dan meer
over wat de plannen zijn, hoe het continurooster

eruit zal zien, wat dit inhoudt voor de organisatie
en wat het betekent voor de kinderen en voor u
als ouder/verzorger. U bent dan in de gelegenheid
om vragen te stellen. Rita Joustra komt vertellen
over haar ervaringen met het continurooster op
haar school. Na deze informatieavond zal er
vanuit de medezeggenschapsraad een enquête
gehouden worden om te inventariseren hoeveel
ouders/verzorgers voorstander zijn van het
continurooster. Afhankelijk van deze uitslag wordt
het continurooster vanaf volgend schooljaar
ingevoerd. Komt u ook? Geeft u dat dan door via
t.tuil@noordkwartier.nl.
Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Maandag begint ons project van twee weken. We
zullen kennismaken met Focke van Nittersum. We
mogen een kijkje nemen in zijn leven. Hoe
woonde hij? Hoe zag zijn leefgebied eruit? En
worden wij net als Focke "ridderproef"?
Voor dit project zijn we nog steeds opzoek naar
Pringlebussen en keukenrollen. Juf, meester en
een paar ouders hebben afgelopen week flink wat
nieuwe schoenen gekocht, dus schoenendozen
hebben we eerst genoeg. Bedankt voor het
inleveren.
Met rekenen komen voor groep 6 de breuken er
weer aan. Met groep 5 zijn we bezig met delen
met rest. Voor beide groepen hebben we
gemerkt, dat het beheersen van de tafels wel erg
handig is. Want dan kun je snel en goed het juiste
antwoord vinden. Voor sommige kinderen duurt
dit vinden nog erg lang. We motiveren de
kinderen om dit thuis te oefenen, wilt u hieraan
meehelpen? Voor tips of ideeën voor leuke
tafelspelletjes kunt u altijd even langskomen.
Toen ging ik iets vertellen over taal. Nu ga ik dit
uitleggen. Met taal groep 6 zijn we bezig met de
"toen" en "nu" proef. Zo weet je in welke tijd de
zin staat. Groep 5 heeft het over school van
vroeger en nu gehad. De griffel, lei en niet te
vergeten de plak....au!
11 feb. Hebben we Topo Gelderland. Sommige
namen met een kruisje hoeven we niet te leren.
Dit is dan al aan bod gekomen of komt nog weer
terug. Bij vragen hierover kunt u altijd bij meester
terecht.
Ook voor in de agenda: 26 feb. Maandafsluiting
voor groep 5/6. We zouden het leuk vinden als u
erbij kunt zijn.
Weekhulpen:
Jurjen en Omar
Ahed en Ewoud
Spreekbeurt:
12 feb.: Joël
19 feb. Isa.
Juf Karin en meester Erwin.

Groep 7/8
Juf Anja staat weer voor de klas. Dat is fijn!
Na de weken van toetsen, hebben we het werken
vanuit de methodes weer opgepakt. Groep 7 leert
het voltooid deelwoord. In groep 8 kennen we
deze al, maar hebben het bijvoeglijk naamwoord
erbij gekregen. Pittig hoor!
Groep 8 herhaalt verschillende rekenstrategieën
en we oefenen met oude cito-opgaven. Niet alleen
rekenen, maar ook bijvoorbeeld
studievaardigheden. Kaartlezen, tabellen,
grafieken etc.
In groep 7 leren we dat het bij procenten wel heel
handig is om eerst 1% uit te rekenen. Ook
leerden we de oppervlakte van een driehoek uit te
rekenen.
Volgende week hebben we projectweek, met als
thema middeleeuwen.
LOT (luizenopsporingsteam)
We zijn erg blij met alle vrijwilligers die helpen
om de school luizenvrij te houden. Elke maandag
na de vakantie gaan ze alle kinderen checken op
luizen. Wie zou het team willen ondersteunen? We
hebben meer vrijwilligers nodig. Volgend
schooljaar hebben we in elk geval nieuwe
vrijwilligers nodig. Wilt u helpen? Geeft u het even
door aan de leerkracht en/of Trijnie?

