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Nieuwe leerlingen
27 maart

Julia Jager – groep 2

6 april

Pascal Pieterman – groep 1

24 april

Valerie Molenkamp – groep 1

Kort nieuws
- Boomfeestdag woensdag 22 maart – denkt u eraan dat alle kinderen van 5 t/m 8 op de fiets naar
Eppenhuizen gaan? En denkt u om laarzen / regenjas / kleding die vies mogen worden?!
- Margedag op donderdag 6 april – alle klassen zijn de hele dag vrij!
Paasfeest donderdag 13 april
De Paashaas zal op deze dag heel veel eitjes verstoppen bij onze school. In de
klassen gaan we ’s ochtends het spel “eitje-tik” spelen. Voor de kleine pauze hoeven
ze geen eten en drinken mee te nemen, want daar zorgt de Paashaas voor. (De
lunch wel zelf meenemen)
Cito eindtoets groep 8
Wij nemen de CITO eindtoets van groep 8 digitaal af. Daarom hebben wij meer keuze in de dagen dat
we de eindtoets afnemen. De CITO eindtoets is bij ons op school op dinsdag 2 mei, woensdag 3 mei
en donderdag 4 mei.

Huiswerk groep 7/8
Vanaf nu zullen de kinderen van groep 7/8 elke week een tekst uit de methode Alles-in-1 als
huiswerk mee krijgen. Het doel van deze tekst is het leren leren. Elke vrijdag hebben de kinderen een
weektoets, waarbij ook de informatie uit deze tekst wordt teruggevraagd. Ook krijgen de kinderen
een blad Engels mee. Op dit blad wordt eerst een onderdeel uitgelegd, waarna de leerlingen de
opdrachten kunnen maken. Ten slotte krijgen de kinderen een huiswerkblad mee gericht op het
onderdeel waar zij extra oefening van nodig hebben. Naast het normale huiswerk krijgen de kinderen
ook TOPO bladen mee en kan thuis natuurlijk altijd geoefend worden met de spellingswoorden op
BLOON.
Schoonmaakactie Zandeweer
Vanuit het dorp kwam de vraag welke dorpsbewoners mee zouden kunnen helpen met:

Verteller voor de boomfeestdag
Woensdag 22 maart is de landelijke boomfeestdag. Om het onderwerp te introduceren in alle
groepen zijn er twee vertellers van ‘Kom op Verhoal’ langs geweest. Ze hebben donderdag 16 maart
in de groepen 1 t/m 4 één verhaal verteld, en in de groepen 5 t/m 8 zijn er twee verhalen verteld in
het thema ‘bomen’. Hieronder een verslag van Hannah Diekstra over het verhaal in de groepen 1 t/m
4.
De toverboom - door Hannah Diekstra
Er was eens… een heel erg bang mannetje.S’nachs, was hij altijd bang als hij rare geluiden hoorde,dat
er een spook onder zijn bed zat.Hij was ook altijd bang als hij zijn kledingkast opendeed,en dan zijn
broek met grote bloemen aantrok,dat iedereen hem uit zou lachen.En hij was ook al bang als hij naar
de bakker ging en een grote mevrouw voordrong,want dan durfde het mannetje niks te zeggen.Dus
het bange mannetje wilde er iets aan doen.Hij keek op de computer bij zoekterm:Hulp voor bange
mannetjes.Hij vond wat hij zocht:De toverboom-de beste hulp om niet meer bang te zijn! Hij maakte
snel een gesprek.H-hallo? Spreek ik met de t-tov-verb-boom? stotterde hij.Ja,wat wil je? Zei een
zware stem.N-nou,ik wil een afspraak maken met u!En waarom dan? I-ik wil niet meer bang
zijn!Goed,maar je moet hier heen,naar het wilde woeste woud.O ja,je hoeft niet bang te zijn.Nu

meteen komen graag. Hij ging weg.Hij kwam een draak tegen.Er kwam stoom uit zijn neus.WAT KOM
JIJ HIER DOEN?N-n-n-nou,ik heb een afspraak met de tov-v-ver boom! O,MET DE
TOVERBOOM?NOU,DAN MOET JE MAAR VERDER!ALS JE LANGS DRIE GERAAMTES BENT
GEWEEST,LINGSAF!Enhij liep verder.Hij hoorde iets en voor hij wist wat het was,hing hij op de kop.Hij
zag een enorme spin!Spin,laat me leven!Ik heb een afspraak met de toverboom! O,dan mag je
verder!Hij liep snel verder en voelde een koude hand in zijn nek!Hij zag een heks!Heks,ik heb een
afspraak met de toverboom,dus ik wil verder!Een afspraak?O,ga snel verder!Toen zag hij een
geraamte,en nog een en nog een!Hij gaat lings.Daar staat de toverboom!Meteen zegt hij:Hallo, niet
meer bang mannetje!Je kunt weer terug.Dat deed het bange mannetje,en hij zei nog dag tegen de
heks,de spin en de draak,en was niet meer bang.
Buitenplaats Pieterburen – door Ibo Bugel
Dinsdag 14 maart 2017 gingen de kinderen van groep 7&8 Nijenstein met de bus naar Pieterburen .
daar kregen ze alles te weten over de vogels in de wadden. Eerst werd er verteld waar de vogels
vandaan kwamen. Daarna konden ze hun energie kwijt in de speeltuin. Daarna gingen ze weer naar
binnen. Binnen gingen ze bezig aan een vogelpaspoort, waaraan ze ongeveer driekwartier mee bezig
gingen . Toen ze daar mee klaar waren gingen ze een soort levend ganzen bord spelen . (Dat vond ik
heel leuk al zeg ik het zelf.)daarna gingen ze een film kijken over eb en vloed ,en waarom hier op de
wadden zoveel vogels leven. toen de film was afgelopen kregen ze nog een cadeautje . Het was een
pen en een soort poster, toen gingen ze weer met de bus naar school .

Sportdag groep 3/4 – sfeerimpressie

