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23 maart
29 maart
4 april
9 april
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14 april
15 april
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Schoolcontact
oud papier actie
leesmoment ouders gr. 3 13.45 uur
theoretisch verkeersexamen groep 7
praktisch verkeersexamen groep 7
schoolvoetbaltoernooi
koningsspelen
Unicefloop/Cascaderun
leesmoment ouders gr. 4 13.45 uur
finale schoolvoetbaltoernooi
paasviering
paasweekend + meivakantie
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Wnd. Directeur: Mark Kampman
Administratie: voor formulieren,
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terecht.
Inschrijvingen nieuwe leerlingen:
Sandra van Iterson

Algemene informatie
HET IS WEER LENTE
Vogels bouwen nieuwe nesten,
mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien,
in de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is!
- Boekenmarkt! As. donderdag 28 maart organiseert de plusklas van 8.00 uur tot 09.30 uur een boekenmarkt. Hier
worden de "veilig leren lezen" boekjes verkocht, die niet meer gebruikt worden. De markt wordt gehouden in het
lokaal van de plusklas (tussen groep 2 en groep 3b) en de opbrengst is voor groep 3 en voor de plusklas. Komt allen!
- Bedankt! Als luizencommissie willen wij de ouders bedanken, die helpen met luizen pluizen.
Elke maandag na de vakanties controleren we alle kinderen. Met de laatste controle leek het erop, dat we veel te
weinig mensen zouden hebben.
Door het snelle handelen van ouders d.m.v. een oproepje via de klassen-app, hadden we er zo een aantal mensen bij,
waaronder ook een 'luizenvader!' Gezellig met z'n allen, een kopje koffie/thee en toch ook heel nuttig bezig. We waren
vlot klaar. Bovenal heel fijn, iedereen luisvrij! Bedankt allemaal!

- Unicefloop. Dit jaar hebben zich bijna 1450 kinderen aangemeld voor de Unicefloop. We vinden het geweldig dat
zoveel kinderen op zondag 14 april as. gaan lopen om kinderen die op de vlucht zijn te helpen.
Om mee te kunnen doen aan de Unicefloop, moet je je startnummer (met daarin de chip) van tevoren ophalen, dit kan
op:
- Zaterdag 6 april tussen 9.00 uur en 17.00 uur en woensdagmiddag 10 april tussen 14.00 en 17.00 uur in de
burgerzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Hoogeveen
Let op: op zondag 14 april, de dag waarop de Unicefloop plaatsvindt, is het niet meer mogelijk om je startnummer op
te halen.
Om de Unicefloop met zoveel deelnemers en publiek goed en veilig te laten verlopen, graag ook van u als
ouders/verzorgers aandacht voor het volgende:
De Unicefloop is dit jaar verdeeld in 10 looprondes. Op de sponsorenvelop en op het startnummer kunt u zien hoe
laat uw kind moet starten.
Om de bereikbaarheid van het startvak en het uitloopgebied van de Unicefloop zo groot mogelijk te houden mag hier
maximaal één ouder/verzorger per kind naar toelopen om het kind weg te brengen voor de start en op te vangen na
afloop van de loop.
Bij de kinderen uit de groepen 1 en 2 mag er een ouder/verzorger met het kind meelopen in het parcours.
Om het parcours, het startvak en het uitloopgebied staan hekken. Deze staan er voor de veiligheid van de kinderen en
mogen alleen geopend worden door de Unicef-vrijwilligers!
Probeert u zich zoveel mogelijk rond het parcours te verspreiden, dat voorkomt opstoppingen. Geef andere mensen
de ruimte om te passeren.
Om de kinderen met gezondheidsproblemen ook de mogelijkheid te geven om aan de Unicefloop mee te doen,
houden we het gebied rond het parcours rookvrij.
Houdt u er met parkeren rekening mee dat de Bilderdijklaan, i.v.m. de GigaG Cascaderun, vanaf 12.30 uur afgesloten
is.
Wij hopen dat we zondag 14 april een prachtig evenement hebben waarbij alle kinderen heel veel geld voor Unicef bij
elkaar lopen.
Met een hartelijke groet,
Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.
unicefhoogeveen@ziggo.nl
- Schoolfruit. Komende week kunnen we gaan genieten van een sinaasappel, een stukje cantaloupe en een mandarijn.
- Geldmarkt. Volgende week is het de week van het geld. Op veel scholen wordt hier aandacht aan besteed. Via een
geldmarkt wordt e.e.a. ook onder de aandacht van ouders gebracht. Deze geldmarkt wordt gehouden op woensdag
27 maart as. van 16.00-20.00 uur in de aula van het RSG Wolfsbos, Valkenlaan 1. Aanmelden is niet nodig. Er is o.a.
informatie verkrijgbaar over hoe je kunt besparen en hulp kunt vragen. Bovendien wordt onder de aanwezigen ieder
uur een tas met boodschappen verloot. In bijgevoegde flyer kunt u meer informatie vinden.
- Flyer Spelerwijs. In de bijlage vindt u een informatiefolder van Spelerwijs Peuteropvang.
- Flyer La Dolce Drenthe Festival. Op woensdag en donderdag 10 en 11 april as. vindt bij strand Nijstad het La Dolce
Drenthe Festival plaats. Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer.
- Kind op maandag. Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer
opstaan. Moet dat echt?
Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de
voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij. Het
thema luidt "Moet het echt?"
De verhalen: - Veter strikken (Mies en Max)
- Over wat komen gaat (Johannes 12: 20-36)
- Voeten wassen (Johannes 13: 1-20
- Verrader (Johannes 13: 21-30)

GROEPSNIEUWS
PLUSKLAS
Deze week hebben we meegedaan aan de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangaroe!
De groepen 5 en 6 hadden een boekje met 24 sommen en de groepen 7 en 8 hadden een boekje met 24 sommen. De
antwoordenbladen hebben we inmiddels opgestuurd naar de organisatie. Nu is het afwachten! Hieronder een som
voor jullie! Succes!

Som groep 5 en 6:
De pagina's van een boek zijn genummerd met 1, 2, 3, 4, 5 en verder. Het cijfer 5 verschijnt precies 16 keer.
Wat is het grootste aantal pagina's dat dit boek kan hebben?
A. 49
B. 64
C. 66
D. 74
E. 80
Som uit groep 7 en 8:
Robert doet 5 uitspraken. Precies 1 daarvan is niet waar.
Welke uitspraak is niet waar?
A. Mijn zoon Basil heeft 3 zussen.
B. Mijn dochter Anna heeft 2 broers.
C. Mijn dochter Anna heeft 2 zussen.
D. Mijn zoon Basil heeft 2 broers.
E. Ik heb 5 kinderen.
Denkt u nog aan aankomende donderdag!
De winkel gaat van 08:00 tot 9:30 open!
Goed weekend!
GROEP 1
Het wordt steeds meer lente in onze groep. Deze week hebben we met zijn allen een groepswerkje gemaakt. We
moesten allemaal een prachtige tulp vouwen en deze zijn te bewonderen in de klas en in de gang. Ook hebben
we deze week tulpen geteld, bloemen gemeten en gekeken hoeveel water er uit een halve literfles komt.
In de lettermuur zit nog steeds de letter d. Philana heeft over de logeerkoffer verteld. Ze heeft ons prachtige foto's
laten zien, een mooie pop, haar lievelingsboek, en een dobbelsteen voor in de lettermuur. Vandaag krijgt Appie de
logeerkoffer mee naar huis. We zijn benieuwd wat hij erin gaat doen.
Volgende week werken we nog even door over de lente.
Fijn weekend allemaal, juf Hetty en juf Germi.
GROEP 1/2
Deze week zijn er tulpen gevouwen en werkbladen gemaakt. De tulpen staan op de tafels en op het raam is een vaas
geplakt. De seizoenswijzer is mee naar huis genomen. De lente is nu echt begonnen. De koeien zijn weer naar buiten
en daar hebben we om gelachen want ze lijken wel te dansen in de wei.
Fijn dat er spulletjes met de letter r zijn meegenomen maar er kan nog meer bij. Bij het cijfer 12 hangt nog niets! We
hebben "puzzeldans' gedaan: met je maatje begin je aan een puzzel en op het wisselteken loop je samen naar een
andere puzzel en gaat daar mee verder. Zo gingen we steeds wisselen en maakten we verschillende puzzels.
Vanaf maandag komt Noah (weer) bij ons in de klas. We zullen hem gauw opnemen in onze groep. Welkom!
Weer een veterstrikker in de klas: Bentley. Gefeliciteerd met je diploma.
Djessie vertelde mooi en duidelijk over haar logeerkoffer-spulletjes. Een mooie gezinsfoto van haar met broers en
zusje, een riem, een zelf leesboekje en een huisdierenkwartet. Pompom mocht mee kijken naar het voetballen en heeft
met de Playmobil gespeeld. Gezellig.
Mike krijgt vandaag de logeerkoffer mee. Zou hij er iets van het hotel of de Efteling in stoppen?? Fijn weekend en tot
maandag, namens juf Hetty en juf Jacqueline.
GROEP 2
Meester Dylan was de hele week bij ons in de groep. Hij leert voor meester en wij zijn blij met zijn lessen en hulp!
We hebben deze week tulpen gevouwen en in een vaas gezet. Het is lente en zeker bij ons in de groep. Dinsdag
hebben we een lentewandeling gemaakt. We hebben naar de knoppen van de bomen/struiken gekeken en de
kinderen kunnen vast wel vertellen welke bloemen we onderweg gezien hebben...
Samen hebben we allemaal woorden met de letter r bedacht.
Met rekenen leren we hoe we moeten splitsen. Het cijfer 12: 6 - 6.
Faye de J. heeft van haar schatten uit de logeerkoffer verteld.
Fijn weekend!

GROEP 3A
Vandaag hebben we Ryans verjaardag gevierd, gefeliciteerd!
As. donderdag is juf Alita weer in de groep..
Volgende week vrijdag is het ouder-kind lezen, komt u ook! De kinderen stellen het erg op prijs.
We kunnen nu woorden als beer, hoor en deur schrijven.
Verder lezen we woorden als ga, zo en nu en letten daarbij op de lange klank aan het eind.
Ook woorden als strik, markt en borst moeten we nu kunnen lezen.
Tijdens de rekenlessen komen er steeds meer leuke rekenspelletjes bij waar we het rekenen mee oefenen. Ook met het
meten zijn we aan de slag gegaan.
Klassendienst: Jace en Laura.
Fijn weekend.
GROEP 3B
Deze week zijn we alweer gestart in kern 9 van taal. Het thema is 'Hoe kan dat?' We leerden woorden lezen en
schrijven met 3 medeklinkers voor- of achteraan; zoals strik en markt. Verder hebben we ook voornaamwoorden leren
gebruiken, zoals me, mij, ik en mijn.
Met rekenen deden we een leuk spel, raak de draak. Vraag er thuis maar eens naar.
Volgende week vrijdag hebben we weer een ouder-kind leesmoment. Komt u ook?!
Klassendienst: Tess en Aurélio.
Fijn weekend.
GROEP 4A
Deze week hebben we twee verjaardagen gevierd: maandag die van Manuel, vandaag die van Alicia. Nogmaals (alvast)
van harte gefeliciteerd! Bedankt voor de lekkere traktatie. Alicia is morgen jarig, alvast een fijne dag!
We hebben vandaag een gastles gehad van muziekvereniging Wilhelmina. Het was een les over 'slagwerk'. Het was
erg leuk en leerzaam!
Dinsdag gaan we naar de bibliotheek om de schrijfster Daniëlle Schothorst te ontmoeten. Fijn dat we nu genoeg
ouders en een opa hebben gevonden die met ons mee willen en kunnen rijden. Nogmaals de vraag of we hier om
10:30 uur kunnen verzamelen om samen nog even wat dingen af te spreken. Hopelijk kunnen we dan rond 10:45 uur
echt allemaal in de auto's zitten. Alvast bedankt!
Maandag hebben we een toets van rekenen. De toets van rekenen gaat over sommen tot 100, keersommen en
klokkijken.
We hebben deze week een toetsdictee van spelling gehad. Een dictee met heel veel moeilijke woorden, wat hebben de
kinderen goed hun best gedaan!
Volgende week zijn Sanne en Lieke de klassendienst.
Een fijn weekend, juf Janneke.
GROEP 4B
Vandaag hebben we een gastles gehad van muziekvereniging Wilhelmina. Het was een les over 'slagwerk'.
Dinsdag gaan we naar de bibliotheek om de schrijfster Daniëlle Schothorst te ontmoeten. Fijn dat er genoeg ouders
zijn die kunnen rijden. Aan deze ouders de vraag om om 12.50 uur bij het lokaal te zijn. Alvast bedankt! Het bezoek
kan tot 14.00 uur duren. We zijn dus waarschijnlijk iets later op school. We hebben deze middag geen gymles.
Maandag hebben we een toets van rekenen en een toets van taal. De toets van rekenen gaat over keersommen,
sommen tot 100 en klokkijken. De toets van taal gaat over het thema 'slapen'. De rest van de week gaan we vooral
veel herhalen.
Huiswerk: Oefenen van de tafels van 3 en/of 4.
De klassendienst is volgende week voor Romy en Tessa.
Sarah is het zonnetje van de week.
Fijn weekend!
GROEP 5A
We werken tijdens de taallessen over het thema geld, we leren hoe we iets moeten omschrijven zodat het voor een
ander duidelijk is hoe iets eruit ziet; vorm, kleur, materiaal.(de kinderen mogen best geld mee naar school nemen dat
er heel anders uitziet dan bijvoorbeeld de euro).
Volgende week zijn Romy en Alissia aan de beurt om de klassendienst te doen.
Spreekbeurt: op 25 maart Julian en Kylian op 2 april.

Kind van de week: Imani.
Er mag nog steeds geld meegenomen worden voor het goede doel Het vergeten kind.
GROEP 5B
Met rekenen hebben we het gehad over het gebruik van je handen en vouwblaadjes om iets op te meten. Ook zijn we
heel goed bezig geweest met de vertaalcirkel. We gebruiken dit om een verhaal en een plaatje te bedenken bij een
som. Zo leren we wat een som nu echt betekent.
Met taal hebben we uitdrukkingen geleerd die met geld te maken hebben: Het kwartje is gevallen en dat is geen cent
waard!
Met spelling zijn we verder gegaan met de voltooide tijd (hulpwerkwoord en voltooid deelwoord). Ook hebben we een
nieuw stuk van het luchtversje geleerd. Volgende week gaan we weer een nieuwe categorie leren: Het politiewoord.
Volgende week is het de week van het geld. Dit past natuurlijk perfect bij ons thema van taal. We zullen hier
verschillende activiteiten mee gaan doen.
Deze week vierden we de verjaardagen van Kaylee, Giovanni en Hinneman. Nog gefeliciteerd allemaal!
Maandag staat juf Henrike voor onze groep. Dinsdag ben ik er zelf gewoon. We hebben deze dag geruild.
Voor volgende week:
Spreekbeurt: Kaylee (27 maart)
Kind van de week: Yannick
Toets: Meander H3 (27 maart)
Fijn weekend!
GROEP 6A
We hebben er weer een fijne week op zitten met elkaar!
Op dinsdag 2 april ben ik (juf Nine) jarig en dit wil ik graag met de kinderen op deze dag gaan vieren. Na de
ochtendpauze staan er allemaal leuke activiteiten op het programma! Dat betekent dat er tot 10:00 uur nog wel even
gewerkt zal moeten worden. Dit maak ik zeker goed door tijdens de ochtendpauze te trakteren, zoals dat hoort bij een
verjaardag vieren! De kinderen hoeven dan ook géén eten of drinken mee te nemen voor de kleine pauze, dit wordt
geregeld. Voor de lunch moeten de kinderen wel gewoon hun brood en drinken mee naar school nemen. We gaan er
een gezellige dag van maken met z'n allen!
Volgende week:
Klassendienst: Amber en Daan
Spreekbeurten: Sanne en Daan
Toetsen:
- dinsdag 26 maart Engels toets song 4/5/6
- maandag 1 april aardrijkskundetoets
GROEP 6B
Twee toetsen deze week: topo en Engels. En wat is er ontzettend goed geleerd! Voor beide toetsen heeft meer dan
90% van alle kinderen een 6 of hoger gehaald! Fijn dat de kinderen thuis goed worden geholpen met het leren!
Oproep voor thuis: graag de tafels weer even oefenen en dan vooral de tafels van 6 t/m 9! De kinderen moeten zonder
na te denken zo uit hun hoofd bijvoorbeeld 9x6 kunnen beantwoorden.
Een mooie oefensite is: www.tafelsoefenen.nl. Deze gebruiken we in de klas ook, dus de kinderen zijn daarmee bekend.
Vandaag hadden we een gastles voor het vak taal.
Vanaf komende maandag komt Charlotte Kroon weer terug bij ons in de groep. We gaan er samen voor zorgen dat zij
een fijne plek bij ons in de klas krijgt!
Komende week is het de 'week van het geld'. Alle rekenlessen die we volgende week doen, gaan we met geld bezig.
Op dinsdag komt er iemand van de Rabobank in onze klas om samen met ons de Cash Quiz te doen. Met deze
quiz leren kinderen na te denken over hoe ze met geld moeten omgaan en daarnaast kunnen we er als klas ook nog
een prijs mee winnen. We gaan een leerzame en leuke week tegemoet!
Volgende week:
Maandag is juf Nine er.
Spreekbeurt: donderdag 28 maart Sven.
Toets: 4 april toets Aardrijkskunde thema 3(leerbladen zijn vandaag meegegaan).

GROEP 7A
Hoi allemaal! De klassendienst waren Charlie en Julian, komende week zijn Lisanne en Jennifer aan de beurt.
Over anderhalve week, woensdag 3 april van 11.00-11.45 uur, gaan we naar de grote bibliotheek in het kader van
"Schrijver op bezoek'. Welke 2 ouders fietsen er mee naar de bieb?
In de nieuwsbrief van 2 weken geleden staat de route van het verkeersexamen; theorie-examen doen we op 4 april en
praktijk op 9 april. Denkt u er aan uw kind op 9 april met een goede (lees nagekeken) fiets naar school te sturen?
De spreekbeurten komende week worden gehouden door Martijn en Lamija.
Prettig weekend allemaal!
GROEP 7B
Klassendienst: Amanda en Niels.
Donderdag hebben we taalles gehad van Delia Bremer. Zij heeft ons geleerd hoe we een rondeel, een elf en een mooi
gedicht kunnen maken. Deze gedichten komen 5 mei op de Hoofdstraat te hangen. Wat een mooie gedichten zijn er
gemaakt over Pasen en vrijheid!
Spreekbeurt: Amanda, Niels en Tygo gaan deze week hun spreekbeurt houden.
Schrijversbezoek: woensdag 3 april gaan we van 13.00 t/m 14.00 uur naar de bibliotheek. We gaan hier de schrijver
Willeke Brouwer ontmoeten. We gaan hier op de fiets naar toe. Welke twee ouders willen met ons mee fietsen?
Donderdag 4 april gaan we theorie-examen doen van verkeer. Thuis goed oefenen op de site van: VVN oefenexamens
maken. Denkt u er 9 april aan (praktijkexamen) om uw kind een goede fiets mee naar school te laten nemen?
Goed weekend!
GROEP 8A
We hebben er alweer een week op zitten! Een week waarin we echt zijn begonnen met de musical. De leerlingen
hebben allemaal het handboek meegekregen. Hierin staan alle rollen, teksten en liedjes vermeld. Iedere leerling kiest
zelf voor welke rol hij/zij auditie wil doen (let op! maximaal 3 rollen) en we gaan woensdag met de audities aan de
gang. Hierna zal een definitieve keuze qua rollen worden gemaakt. Ondertussen zijn we ook al druk aan het oefenen
met de liedjes!
Inmiddels weten we ook dat we op woensdag 10 april meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. De vaders van Jilany
en Chanell gaan de teams begeleiden, super! Er hebben zich via de ouderportal al een aantal ouders gemeld die willen
rijden en de kleding willen wassen. We zoeken nog wel een paar moeders/vaders die willen rijden. De leerlingen die
niet meedoen aan het toernooi zijn 10 april om 12.00 uur vrij.
Zoals al eerder vermeld hebben we aanstaande donderdag onze natte gymles in De Dolfijn en de vader van Kya fietst
met ons mee. Zwemspullen en fiets donderdag dus niet vergeten. We zijn rond 14.15 uur weer terug op school.
Aankomende week krijgen we ook nog een gastles van de Rabobank (week van het geld) en van Bureau Halt. In de
bijlage vindt u een informatiebrief over de voorlichting van Bureau Halt.
Onze spaaractie voor Amsterdam is inmiddels in volle gang en we hebben na een paar dagen al € 32,95 opgehaald.
Super!
Klassendienst: We bedanken Nordin en Rick en aankomende week zijn Matthijs en Dairon aan de beurt.
Spreekbeurt: woensdag 27 maart Sem en donderdag 28 maart Loraine.
Toets: maandag 25 maart topo toets Noord-Amerika.
Goed weekend gewenst!
GROEP 8B
Wat hebben we weer veel gedaan en hard gewerkt. Met rekenen konden we bijna 1 1/2 week overslaan omdat de
kinderen allemaal deze doelen al gehaald hadden. Toppers. We zijn dus veel bezig geweest met de werkpakketten.
Met spelling hebben we de controledictees gemaakt. Voor de onveranderlijke woorden scoorden we 72%, iets lager
dan we gewend zijn. Nog even extra oefenen volgende week en dan gaan we ervan uit dat het loopdictee goed gaat.
Het dictee van de werkwoorden had een score van 76%. Ook was de taaltoets aan de beurt: hier was een score van
90%. Goed gedaan dus.
Volgende week gaan we naast ons gewone werk, ons ook voorbereiden op de IEP-toets.
Deze week was meester Richard bij ons in de groep. Ook volgende week zal hij er elke dag een paar uurtjes zijn. We
hopen dat hij een fijne tijd bij ons heeft.
Woensdag zijn de boekjes van de musical uitgedeeld. Wat waren de kinderen enthousiast en veel kinderen hebben
zich al ingeschreven voor de audities voor volgende week woensdag.
Zoals u al op de ouderportaal hebt kunnen lezen, is het schoolvoetbal dit jaar op 10 april voor zowel de meiden als de
jongens. Er hebben zich via de ouderportal al een aantal ouders gemeld die willen rijden en de kleding willen wassen.

We zoeken nog wel een paar moeders/vaders die willen rijden. De leerlingen die niet meedoen aan het toernooi zijn
10 april om 12.00 uur vrij.
Maandag komt de vader van Nora ons een gastles geven over "De bank in de klas". We zijn erg benieuwd. We hebben
een test gedaan om te kijken wat voor geldtypes we zijn. In onze klas zijn er: spaartoppers, big spenders,
geldwarhoofden en rekenmeesters. De gymles vervalt deze dag.
Op dinsdag komt er iemand iets vertellen over Bureau Halt. In de bijlage vindt u een informatiebrief over de
voorlichting van Bureau Halt.
Onze spaaractie voor Amsterdam is inmiddels in volle gang en we hebben na een paar dagen al € 32,95 opgehaald.
Super!
Fijn weekend!
Volgende week:
Ster van de week: Mitchell
Spreekbeurt: Raffaella (woensdag) en Nina( donderdag)
Toets: Maandag Meander hoofdstuk 3
Audities voor de musical: woensdag (en eventueel donderdag)
Klassendienst: Isa en Raffaella

