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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Vreedzame school kletskaarten
We zijn al weer een mooi aantal lessen onderweg met het blok conflicten. Als bijlage deze
keer de kletskaarten voor de groepen 1 t/m 6 om eens met uw kind door te nemen waar we
de afgelopen periode aan hebben gewerkt.
Dit kan hele waardevolle gesprekken opleveren a.d.h.v. de kletskaarten. Veel plezier ermee!
Vragenlijst sociale veiligheid groep 1 t/m 4
Op dit moment hebben we gelukkig al 35 van de 91 enquetes ingevuld teruggekregen.
Toch willen we graag een reëel beeld hebben en daarom willen we de ouders van groep 1
t/m 4 die de vragenlijst voor hun kind(eren) nog niet hebben ingevuld, verzoeken deze nog
wel in te vullen. Dit kan nog t/m 14 april. Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Voetbaltoernooi
Groep 6 heeft voor het eerst meegedaan met het schoolvoetbal kampioenschap van
Ooststellingwerf.
De jongens wonnen in de poule 2 wedstrijden met 7-0 en 1-0 en speelden er 1 gelijk.
Daardoor moesten ze in de kruisfinale spelen tegen De Akker uit Oosterwolde. De spanning
was te snijden. Eindstand 0-0. Toen moesten door beide teams vijf penalty ’s worden
genomen. Helaas was De Akker net iets beter en speelden de jongens tegen Buttinga uit
Oosterwolde om de derde prijs. En dat lukte. Uitslag 1-0. Goed gedaan, mannen!
De meisjes speelden 5 wedstrijden en die werden allemaal gewonnen met 4-0, 2-0, 5-0, 5-0
en 2-0. Knap gedaan. Hierdoor zijn ze kampioen van Ooststellingwerf en mogen ze op
woensdag 16 mei spelen in de regionale finale. Top, meiden!
Ook groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het toernooi. Prachtig samenspel en mooie

doelpunten. Helaas scoorden beide teams net niet genoeg doelpunten om door te mogen
naar de volgende rondes, maar ook deze jongens en meiden hebben geweldig gespeeld!
Begeleiders en toeschouwers…bedankt voor jullie bijdrage aan deze geslaagde sportieve
dag!

Koningsspelen woensdag 18 april
Woensdag 18 april vinden de Koningsspelen plaats op sportpark “De Steegde”.
Om 8.30 uur moeten alle kinderen bij het sportpark van voetbalvereniging “Stanfries” zijn
gebracht of zelfstandig op de fiets naar het sportpark gekomen zijn.
We starten om 8.45 uur gezamenlijk met een warming up en vanaf 9.00 uur gaan we op
twee verschillende velden met sportactiviteiten aan de slag tot 12.30 uur. Daar kunt u om
12.30 uur uw kind weer ophalen, of zelf naar huis laten fietsen.
* De groepen 1 en 2 doen allerlei spelvormen.
* De groepen 3 t/m 5 doen een combinatie van spel- en vaardigheidsvormen.
* De groepen 6 t/m 8 doen een combinatie van spel en atletiek.
Wilt u uw kind een rugtas met drinken en een pauzehap meegeven?
We hopen op een sportieve dag!
De sportdagcommissie
Groep 3
Herinnering schaakbijeenkomst
Op woensdagavond 18 april is er voor de ouders van groep 3 op de Mandebrink een
informatie avond over het schaakonderzoek, waar onze school aan meedoet. Ouders
hebben zich hiervoor kunnen aanmelden. Mochten er nog ouders zijn die zich niet hebben
opgegeven , maar wel graag hiernaar toe willen dan zijn zij van harte welkom.
Schoolreis/kamp
Ook dit jaar gaan de groepen weer op schoolreis en op schoolkamp. De volgende data zijn hiervoor
gepland:
Groep 1 en 2 : op 26 april naar De Naturij in Drachten
Groep 3 en 4: op 5 juni naar Santsjesfertier in de Westereen
Groep 5 en 6: op 28 juni naar Wildlands in Emmen
Groep 7 :
op 24 en 25 mei naar Witterzomer in Assen
Groep 8 :
op 22,23 en 24 mei naar Witterzomer in Assen
Een aantal groepen hebben de factuur al ontvangen. Anderen krijgen de factuur binnenkort.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema: Alles groeit
De komende 4 weken werken we over het thema “Alles groeit”. We zullen het groeien en
bloeien van planten behandelen, de geboorte van jonge dieren, maar ook de groei van het
kind zelf. We zouden het fijn vinden als iedere leerling van groep 1 en 2 een babyfoto van
zichzelf meeneemt naar school (graag voorzien van naam).
Verboden voor moeders!
Binnenkort is het Moederdag. Vanaf aanstaande maandag, 16 april starten we in de groepen
met de voorbereidingen voor Moederdag. Om te zorgen dat het nog even een verrassing
blijft, is het dus vanaf aanstaande maandag verboden voor moeders in de lokalen van groep
1 en 2.
Groep 4
Huiswerk:

Tafel van 4

donderdag 26 april

Groep 5
Huiswerk:
Spelling

Dictee thema 6

donderdag 26 april

Spelling

Toets blok 6

dinsdag 17 april

Topografie

Provincie Noord-Holland

dinsdag 24 april

Groep 6
Huiswerk:

Groep 8
Eindtoets groep 8
In de week van 23 april maakt groep 8 de eindtoets. We werken dit schooljaar wederom niet
met de Cito eindtoets, maar maken gebruik van Route 8. Dit is een adaptieve toets die de
kinderen op de computer maken.
Ze zullen hier 1 ochtend mee bezig zijn.
We wensen alle kinderen van groep 8 natuurlijk alvast heel erg veel succes toe! Zet hem op!
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