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Maandbrief 6 
Schooljaar 2017 – 2018                                22 februari 2018 

 

 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 

23 februari Gr. 1-2 vrij  

24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  

5 maart Luizencontrole  

7 maart VIP ochtend  

9 & 10 maart NL Doet  

12 maart Beweeg en zorgweken 

OBS-PSZ-CBS themaweek 

 

13 maart Gr. 5 t/m 8 naar de Klinker  

15 maart Kangoeroe rekenen gr. 7-8  

16 maart Nationale Pannenkoekendag gr. 7-8  

20 maart Collegiale consultaties Lln. ’s middags vrij 

21 maart Onderwijsdag Lln. vrij 

23 maart Einde beweeg en zorgweken 

Voorjaarsmarkt 

Gr. 1 t/m 4 vrij 

 

25 maart Zomertijd  

26 maart Studiedag Lln. ’s middags vrij 

28 maart Grote Rekendag  

29 maart Maandbrief 7 

“Muziek in de koffer” gr. 1,2,3,4,7,8 

 

30 maart Goede vrijdag GEEN vrije dag 
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Ouderportal 
De ouderportal is nu een aantal weken actief. Bij 
een klein aantal ouders waren er problemen met 
het inloggen. Deels zijn ze opgelost maar ook 
zijn we nog met het oplossen van 
inlogproblemen bezig. Mocht u toch nog 
inlogproblemen hebben laat dat dan a.u.b. op 
korte termijn horen. Horen we niets dan gaan 
we er namelijk vanuit dat alles werkt. Zodra 
alles naar behoren werkt gaan we naar vervolg 
stappen kijken die we kunnen nemen met de 

ouderportal van ParnasSys. 
 
Schoolreizen 
De schoolreizen zijn geregeld. De groepen 1 en 2 gaan op 20 juni naar de 
Sprookjeshof in Zuidlaren. De kosten voor dit reisje bedragen € 25,-  
De groepen 3 t/m 7 gaan op 3 juli naar de 
Natuurschool in Lauwersoog. De kinderen 
krijgen daar deze dag een havenexcursie, ze 
gaan hybiën en sleepnetvissen. De kosten 
voor deze reis bedragen hoogstwaarschijnlijk 
€ 30,- Voor beide schoolreizen geldt dat u t.z.t 
een programma ontvangt met vertrektijden 
e.d. 
We willen u ook deze keer weer op de 
mogelijkheid wijzen om in termijnen te 
betalen. Ieder eerste dinsdag van de maand 
kunnen kinderen daarvoor €5,- meenemen. 
Op school wordt dat geregistreerd en u voorkomt dat u in een keer een groot bedrag 
moet betalen.  
De eerstkomende betaaldag is dinsdag 6 maart. 
 
Boekenactie  
Met de landelijke boekhandelsactie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ laten de 
boekhandels jongeren vanaf de peuterleeftijd kennismaken met de klassiekers uit de 
jeugdliteratuur. Ieder jaar stellen ze twee klassiekers beschikbaar voor slechts 2 

euro, zodat ieder kind een goed en mooi uitgevoerd 
eigen boek op zijn eigen leesplankje kan hebben 
staan. Waarom ze dit doen? 
Om te laten zien hoe inspirerend het is verhalen te 
lezen en tegelijk om de leesvaardigheid te 
stimuleren. 
Vanaf vorige week is de klassieker Ronja de 
roversdochter van Astrid Lindgren hun actieboek 
voor de jeugd. Voor de kleintjes is vanaf dinsdag 3 
april het zo geliefde Raad eens hoeveel ik van je hou 
van Sam McBratney en Anita Jeram voor slechts 2 
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euro in de boekhandel verkrijgbaar. De boeken zijn o.a. te koop bij Bruna 
Timmermans in Winschoten. 
 
De Klinker 
13 Maart gaan de groepen 5 t/m  8 theater maken in de Klinker in Winschoten. 
Daaraan voorafgaand zullen ze in de klas theatertechnieken gaan bekijken en 
oefenen. Kortom, dat wordt spannend en we zijn benieuwd wat we samen op het 
toneel gaan zetten. Dit alles gaat onder leiding van een theatergezelschap die ons 
“meeneemt” op het toneel. Zij hebben ook online voorbereidingen voor ons 
klaargezet zodat we goed voorbereid de planken op gaan. 
In de ochtend zit een korte pauze; zorgt u ervoor dat alle leerlingen hun eigen fruit en 
drinken meenemen? 
 
Gezondheidsweken 
13 Maart beginnen de Gezondheidsweken weer. Aan het programma wordt nog 
gewerkt door Huis van de Sport. Zodra het bekend is zullen we u op de hoogte 
brengen van de activiteiten. 
 

21 Maart vrij 
21 Maart is er de themadag ‘Openbaar Onderwijs met 
karakter’. Samen met de collega’s van nog vier 
schoolbesturen uit de provincie komen de leerkrachten 
bijeen in het Zeefgebouw van de oude Suikerfabriek in 
Groningen. Deze dag wordt georganiseerd in de jaarlijkse 
School! Week (De School! Week is de landelijke 
campagneweek van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs). Het thema dit jaar is: Samen 
maken we School!  
Het doel van de gezamenlijke bijeenkomst in Groningen is 

‘Elkaar ontmoeten, elkaar zien en samen een leuke en interessante dag beleven’.   
Het thema van de dag: ‘Het Openbaar Onderwijs heeft karakter’. 
De kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Voorleeswedstrijd in Bellingwolde 
Onze toplezeres Anna Mare heeft de eer van onze 
school hooggehouden in Bellingwolde. Ze heeft daar de 
derde plaats veroverd en het scheelde niet veel of een 
hogere score was mogelijk geweest. Goed gedaan Anne 
Mare en van harte gefeliciteerd met dit resultaat!  
 

Voetbalwedstrijden in de zaal De Meet 
Onze superteams van groep 5/6 en 7/8 hebben zich goed 
geweerd tijdens de zaalvoetbalwedstrijden. Het ging zelfs zo 
goed dat een van de teams van groep 7/8 zich plaatste voor de 
finale. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is nog niet 
bekend wat de uitslag van deze finale is, maar dat gaan we 
ongetwijfeld nog horen. Ze maken in ieder geval goede kans.(zie 
verder!!) 
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Nieuws van de ouderraad 
Wat hebben de kinderen genoten van de disco! Alle superhelden waren aanwezig, 
vergezeld door clowns, cowboys en prachtige prinsessen. DJ Nick zorgde voor de 
muziek en hij wist erg goed in te spelen op de wensen van onze kinderen. Drinken en 
chips werden deze avond weer aangeboden door de ouderraad. We misten helaas 
een aantal gezichtjes door de griepgolf die huishoudt op De Wiekslag. Voor volgend 
jaar staat er gewoon weer een disco op de planning, en dan hopen we iedereen te 
zien! 
Het is de ouderraad weer gelukt om een geldbedrag te krijgen van het Oranjefonds. 
Dit bedrag is bedoeld om tijdens de landelijke actie NLDoet te besteden aan het 
plein. We willen op zaterdag 10 maart weer met elkaar de handen uit de mouwen 
steken om het plein te verfraaien. Ouders die willen helpen kunnen zich opgeven 
door deze mail te beantwoorden. Kinderen kunnen ook gezellig meehelpen. Opgave 
van tevoren is essentieel omdat we dan voor voldoende versnaperingen kunnen 
zorgen die dag. We zullen van 09:30 tot 13:00 bezig zijn. 
Dan staat de voorjaarsmarkt op de agenda. Er zijn al flink wat plannen gemaakt om 
er 23 maart een gezellige avond van te maken. Er gaat nog een brief met de 
kinderen mee naar huis waarop u kunt aangeven op welke manier u zich nuttig kunt 
maken in het belang van de school. We hopen op veel enthousiaste reacties! 
 
Gym van meester Jan 
Dat loopt nu ten einde, want meester Jan gaat het stokje overdragen aan onze 
gymjuf Marloes. Zij heeft na haar zwangerschapsverlof de draad weer opgepakt en 
zal de gymlessen weer voor haar rekening nemen. 
Meester Jan…BEDANKT en veel succes in de toekomst. Wie weet zien we je nog 
eens terug op een sportevenement. Het was erg leuk met jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kangoeroe rekenen 
Op 15 maart gaan de groepen 7 en 8 weer Kangoeroe 
rekenen. Vorig jaar hebben we voor het eerst aan deze 
landelijke rekenwedstrijd meegedaan. Kangoeroe rekenen 
gebeurt op vrijwillige basis en is bestemd voor goede en 
handige rekenaars. De antwoorden sturen we na het 
werken op naar de organisatie, die kijkt ze na en vergelijkt 
ze met de rest van de kinderen in Nederland die deel 
hebben genomen. Voor alle deelnemers is er ieder jaar een 
leuke verrassing. Voor de winnaars van de school maar 
ook landelijk zijn er ook nog leuke prijsjes te winnen. 
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Voorjaarsmarkt 
Een datum om te noteren is 23 maart. De school organiseert weer de tweejaarlijkse 
voorjaarsmarkt. Sommige groepen zijn al begonnen met het maken van werkstukken 
die op de markt worden verkocht. Uiteraard ontvangt u t.z.t nadere informatie. 
 
Gedragsregel 
Ook de komende maand staat er uiteraard weer een 
afspraak centraal. Een negatieve afspraak zal een 
ieder in zijn eigen groep op het niveau van de kinderen 
omzetten in iets positiefs. Onderwerp van gesprek is 
deze maand:  
Als je iemand niet leuk vindt, mag je hem/haar plagen. 
We gaan ervan uit dat ook deze afspraak weer veel 
stof tot gesprek zal opleveren en dat de kinderen hem 
een positieve wending zullen geven. 
 
Wybelsum 
De school uit Wybelsum komt bij ons op bezoek. Onlangs zijn er weer brieven weg 
gegaan en er is een datum gepland voor hun bezoek aan Blijham. Op dit moment 
wordt er aan een programma gewerkt. Hun bezoek staat gepland op vrijdag 22 juni. 
 
Hoe staat het met de Kunstweken 
Inmiddels hebben de leerlingen allemaal een mooi werkstuk gemaakt. U heeft het 
kunnen bewonderen tijdens de rapportgesprekken. De werkstukken worden 
opgestuurd en op school ontvangen we voor alle leerlingen een museumfolder en 

een link naar hun persoonlijke museum op internet. Zodra 
deze links binnen zijn worden ze uitgedeeld. In de folder 
staat precies beschreven hoe het verder gaat. 

 
Eierdozen 
De voorraad eierdozen kort hard in op school. Welke ouders kunnen onze voorraad 
weer aanvullen? Inleveren kan bij de groepsleerkracht maar ook bij Reinder. 
 
Uitnodiging Donar  
Omdat jullie een clinic van Donar hebben ontvangen of nog 
gaan ontvangen in de aankomende tijd, nodigen wij jullie op 
de volgende data uit om de wedstrijd te komen bezoeken: 
14-04-2018 om 19:30, Donar vs. Leiden 
Wij horen graag u jullie met hoeveel leerlingen jullie 
langskomen zodat we de kaarten kunnen inboeken.  
Per 4 leerlingen mag er 1 begeleider mee. 
Ouders die interesse hebben kunnen dat aan Gerrit 
Cazemier doorgeven vóór 15 maart. 
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Groeps-app 
De groeps-app werkt in de bovenbouw groepen prima. Hij wordt gebruikt voor het 
doorgeven van informatie vanuit de school. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit niet 
altijd. 
Ouders gaan daar op berichten in discussie en gebruiken het als platform om hun 
mening over iets te melden. Dit is zeker niet de bedoeling. We willen de app daar ook 
alleen maar gebruiken voor het delen van informatie vanuit de school. Eigen 
informatie en ook andere zaken horen er niet op thuis. We verwachten dan ook van 
ouders dat ze zich aan de gebruiksafspraken houden. Mocht iemand zich er niet aan 
houden dan behouden wij ons het recht voor om desbetreffende ouder te blokkeren. 
Zelfs kan het zover komen dat we de app verwijderen. We hopen echter dat het niet 
zover zal komen dat dat nodig zal zijn. 
 
Kampioenen 
Onze voetballers hebben een prima prestatie neergezet. Een team van spelers uit de 
groepen 7 en 8 is kampioen geworden van de gemeente Bellingwedde. 
De spelers maar ook hun coaches willen we feliciteren met deze prestatie. 

 
Westerwolde Cup 2018 
Hallo allemaal, 
Gisteren  was de finale van de Westerwolde 
Cup 2018. Een spannende finale, waar leuk 
gevoetbald werd! 
De uitslag: 
1e Wiekslag 1 
2e West 1.0 
3e De Driesprong 
4e De Loopplank 

Meester Jan wil jullie bedanken voor de samenwerking en jullie deelname! 
Volgend jaar komt de Westerwolde Cup weer terug. 
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