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Ruimte om te groeien

Agenda februari/maart
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Hallo ik ben Karla Pijper. Vanaf dinsdag 16 febr.
werk ik 3 ochtenden in groep 2. De oudere
kinderen op school kennen me nog wel want ik
ben vaker werkzaam geweest op de Wicher
Zitsema. Het is erg leuk om in een kleutergroep
te werken en ik heb altijd mijn handpop dieren
mee naar school. Zo trof ik dinsdagmorgen
kinderen uit groep 8 die het direct hadden over
poes Minet.
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Van de directie
Juf Karla Pijper is met ingang van deze week
ingezet bij groep 1/2 op dinsdag-, donderdag,- en
vrijdagochtend. Op deze manier kan de groep de
ochtenden gesplitst worden. Van harte welkom juf
Karla!
Juf Anneke is begonnen met haar re-integratie, zij
komt wekelijks op school om een aantal
administratieve taken op te pakken. Fijn dat je er
weer bent, Anneke!
Trijnie Tuil

Nog even iets over mezelf. Ben getrouwd en heb
2 volwassen kinderen. Ben 3 weken geleden net
weer oma geworden van een kleindochter. We
hebben nu 5 kleinkinderen. Op maandag pas ik op
3 kleinkinderen; een kleindochter van bijna 4 en
een tweeling van 2. Als het mooi weer is mag ik
graag wandelen of fietsen. Ook mag ik graag
lezen en creatief bezig zijn zoals quilten, kleding
maken en momenteel ben ik Woezel en Pip aan
het haken. Hoop met veel plezier te werken op
school.
KIVA
KIVA regel 1 We doen aardig tegen elkaar en
behandelen elkaar met respect.
Deze regel staat deze maand centraal in alle
groepen. We werken aan een prettige sfeer in de
school. Dit betekent dat we laten zien hoe je zelf
invloed hebt op een goede sfeer. En dat betekent
dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een
goed klimaat.
Leerlingenfocusgroep
-Helpers op het plein-

In groep 3/4 wordt flink geoefend met rekenen
over het tiental. En dat werkt heel goed met
beeldend materiaal.

De kinderen van de leerlingenfocusgroep gaan
helpen op het plein. Dit houdt in dat ze kinderen
helpen die verdrietig zijn, boos zijn of ruzie
hebben. Samen hebben we geoefend hoe je kunt
helpen. De volgende drie stappen zijn dan
belangrijk:
1. Rustig worden
2. Je verhaal kunnen doen
3. Een oplossing bedenken
4. Goedmaken
De rol van de helper is neutraal, hij of zij kiest
geen partij. De helper laat de kinderen hun
verhaal doen. Hierbij waakt de helper ervoor dat
er nette woorden worden gebruikt en dat de

kinderen vertellen in de ik-vorm. De termen
‘altijd’ en ‘iedereen’ worden vermeden. De helper
vat het verhaal samen en helpt bij het zoeken
naar een oplossing.
De helpers krijgen een hesje aan zodat ze
herkenbaar zijn. De pleinwacht kan inspringen als
dit nodig is. De leerkracht blijft
eindverantwoordelijk. Na de voorjaarsvakantie
gaan we hiermee beginnen.
School-Kerk-Gezinsdienst
Op zondag 13 maart zal er in de Hoeksteenkerk
een School- Kerk- Gezinsdienst gehouden worden.
De kinderen zullen hiervoor de komende tijd op
school liedjes leren, leuke dingen maken en een
sketch met elkaar oefenen.
Iedereen is van harte welkom om al dit moois te
bewonderen op zondag 13 maart.

heeft of krijgt. Mooi, om te horen dat de kinderen
zich dan echt in die rol gaan inleven en tot de
conclusie komen dat zowel ontvanger als
verzender ( dan wel wat later dan...) krijgen.
We pakken straks het digitaal pesten op, ook
ontzettend onzichtbaar soms. Voor kind en ouder!
Deze week werden de leerlingen flink verwend,
met twee uitstapjes. Het bezoek aan de kerk was
een groot succes. Beloning, tijd over en mooi
weer = buitenspelen! De leerlingen hadden het
verdiend om na terugkomst op school nog even
lekker buiten te mogen spelen.
Klasse(n)ouders: dankzij het organiseren door
de klassenouders konden we naar de manege.
Daar werden de leerlingen na het volgen van een
minicursus geslagen tot Jonkvrouw of Jonkheer.
Wat is het dan mooi om te zien hoe enthousiast
de kinderen weer terugkomen op school. Zoveel
met een trotse glimlach en vol verhalen! Ze
kregen ook een hoefijzer mee. Tastbaar en
symbolisch erg mooi gebaar van de manage!
Gymlessen: vanaf vandaag krijgen we drie
weken wel en dan drie weken niet, etc. gymlessen
van een ander persoon. De foto's hiervan zullen
op de site verschijnen. Ditzelfde geldt voor
bezoekje aan de kerk en de manage.
Wij willen u nog even weer wijzen op
de maandafsluiting van volgende week. Graag
tot dan!
Wij wensen u alvast een fijne en goede
voorjaarsvakantie!
Juf Karin en meester Erwin
Groep 7/8
Verkeersexamen groep 7
Op 7 april is het schriftelijk verkeersexamen voor
groep 7. Alle leerlingen hebben hier een flyer van
gekregen. Wij willen graag dat u thuis met uw
kind gaat oefenen op de website van Veilig
Verkeer Nederland. Dat kan via www.
examen.vvn.nl of via de app van vvn.
Op de dagen vlak voor het examen is het vaak
erg druk op de website. Begin daarom op tijd met
oefenen. Van je fouten kun je leren, dus oefen
regelmatig samen.
Het praktisch examen vindt plaats in Loppersum
op dinsdag 10 mei. Voor die tijd zullen we de
fietsen laten controleren.

Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Topo: 25 feb. Utrecht.
Spreekbeurten: 26 feb: Darja en Wendy. 11
mrt. Annegreet/Ilona.
Kiva: we zijn weer verder gegaan met
onzichtbaar pesten, het roddelen . We zijn erg
bezig geweest met het gevoel dat de verzender
(pester) en ontvanger (degene die gepest wordt)

Bijna alle leerlingen van groep 8 zijn
meegekomen naar de gesprekken over het VO.
Heel leuk, want het gaat tenslotte om je eigen
toekomst. Het laatste half jaar is aangebroken
voor de 8e groepers. Dit houdt in dat we een
heleboel zaken gaan herhalen. Daardoor zien de
blokken en thema's in de methodes er iets anders
uit. Want naast de herhaling worden er bij
rekenen themalessen aangeboden. De eerste ging
over Madurodam en deze week ging het over het
telstelsel van de Romeinen. Hierbij nogmaals de

uitdaging om in het dorp een gebouw op de foto
te zetten met een Romeins jaartal.
Groep 7 blijft voorlopig nog een heleboel nieuwe
vaardigheden en strategieën leren. Zo leren we
rekenen met inhoudsmaten, rekenen via 1% en
cijferend vermenigvuldigen met grotere getallen.
Met taal leren we het onderwerp, pv,
werkwoordelijk gezegde zoeken.
Met spelling wordt het oefenen op bloon.nl steeds
belangrijker. We leren woorden uit het Engels of
Frans en daar zijn geen regels aan te koppelen.
We noemen dit weetwoorden. Door veel te
schrijven en te herhalen slijten deze woorden in.
Daarom is het goed om ook thuis regelmatig de
woorden op bloon.nl te oefenen.
juf Carmen loopt inmiddels bij ons in de groep
stage. Hiervoor was ze wekelijks bij groep 1/2.
Iedere dinsdag is ze nu bij groep 7/8.
Juf Marjon en juf Anja

