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24-03 Witte donderdag Paasvieringen in de groepen.
25-4 t/m 28-4 Paasweekend vrij 9 oktober 2012 Volume VII
06-04 Drentse voorlezer in verschillende groepen
07-04 Margedag groepen 1/2.
Theoretisch verkeersexamen groep 7
25-03
28-03
31-03
01-04

Lenthe (gr.1b)
Merlijn (gr.6)
Lieselotte (gr.2a)
Pieter (gr.1a)
Ruben (gr.2a)

05-04 Jolien (gr.1b)
07-04 Romy (gr.7b)

24 maart t/m 1 april: Achterlaten. Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een
indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat anderen achtergelaten hebben.
Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling;
kruisdood en begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).
4 t/m 22 april: Zelfstandig. Zonder leider verder gaan; zelfstandig en zelfbewust in
nieuwe situaties handelen vanuit een inspiratie. Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en
2); Petrus geneest; eerste christengemeente (Handelingen 3 t/m 5); verdediging tegen
anderen en interne meningsverschillen; bekering van Filippus (Handelingen 4 t/m 8).
Afwezigheid directeur: In verband met de afwezigheid van Menno Luiks kunt u in de week van 4 - 9 april
met uw schoolvragen terecht bij:
Magdaleen Berkhof (I.B.)
Aukje Oldekamp (groep 1/2b) op 4-6 april
Frank Folkersma (groep 7b/8) op 7-8 april.
Zoals in de vorige ZendMASter inmiddels gemeld ga ik samen met andere directeuren van de CONOD kijken
op scholen waar inclusief onderwijs gegeven wordt, dit wil zeggen: alle kinderen naar de school in de eigen
buurt. Hoe geeft men dit vorm, hoe is dit organisatorisch realiseerbaar, en wat kunnen wij van hun leren.
NL-Doet en projectweek; meestal kijken we op deze pagina niet terug maar vooral vooruit. Toch wil ik
daar nu even een uitzondering op maken. Op zaterdag 12 maart was er een gezellige groep ouders die heel
veel werk hebben verricht om onze MAS weer helemaal schoon te maken. Terwijl de ouders hard werkten
hebben de kinderen een eigen zaterdagschool opgericht wat ook erg gezellig was.
Tijdens het project over landen hebben we ook veel ouders & grootouders mogen begroeten. Niet alleen bij
de afsluiting maar ook tijdens het project met verhalen en activiteiten over de betreffende landen en
natuurlijk lekkere hapjes bij de afsluiting! Ouders en Grootouders hartelijk bedankt!
Verlof juf Jochebed & afscheid juf Anne; Voor de duidelijkheid hierbij alvast informatie over het
aflopende verlof van juf Jochebed. Op 20 april eindigt het zwangerschapsverlof van juf Jochebed en zien wij
haar weer terug in groep 1/2c! Dit betekent aan de andere kant natuurlijk ook dat wij afscheid moeten nemen
van juf Anne omdat juf Yvonne Smith dan op woensdag en vrijdag weer les gaat geven aan 1/2a. Het afscheid
van onze invalster juf Anne gaan we natuurlijk in een volgende ZendMASter benoemen.
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Lente; omdat het lente geworden is heeft meester Jan alle vogelhuisjes die de groepen 7/8
vorig jaar gemaakt hebben op het schoolplein opgehangen, en nu maar hopen dat we nieuwe
bewoners krijgen!
2e vergadering Klankbordgroep; Dinsdagavond 22 maart heeft de Klankbordgroep weer vergaderd over
zaken vanuit de groepen op school. Besproken onderwerpen waren ditmaal de projectweek, “andere
schooltijden” en, omdat de uitslag nog niet bekend is vooral over het traject, uitbreiding van de school en
zaken vanuit de groepen zelf. Het was een goede bijeenkomst waarbij veel zaken serieus zijn besproken.
Pasen; wij vieren op Witte donderdag weer Pasen op school met een gezellige maaltijd én een Paasviering.
Op 2e Paasdag zijn de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 uitgenodigd door de vereniging voor
Volksvermaken Eelde om deel te nemen aan de fakkeloptocht. Deelnemers en ouders worden om 19.00u
aan de Onlandseweg 6 verwacht. Meer informatie hierover vindt u op de website van V.V.V. Eelde.
Verslag GMR vergadering 23 februari 2016; De leden van de huidige GMR zitten niet alleen namens
hun school in de GMR maar ook voor andere scholen. Om toch een goed contact te houden met de MR-en
van alle scholen is er jaarlijks een gezamenlijke ontmoeting tussen afgevaardigden van de MR-en en de
GMR. Doel van de avond was om met elkaar te spreken over de verwachtingen van medezeggenschap op
GMR en MR niveau én over het functioneren van de communicatie tussen MR-en en GMR.
Na een korte toelichting van Klaas Jurjens, trainer van het CNVO, konden de aanwezigen in groepjes hun
tips en/of aandachtspunten noteren over 4 onderwerpen: communicatie GMR en MR/ directie en MR,
personeelsbeleid, passend onderwijs en vrije inbreng. Na afloop kregen de aanwezigen plenair
samenvattende reacties per vel. Tot slot was er nog ruimte om vragen uit de praktijk te stellen.
De opkomst was bijzonder goed en iedereen kon terugkijken op een zeer geslaagde avond.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
De Entreetoets groep 7; Vanaf maandag 4 april starten de leerlingen van groep 7 met de entreetoets van
CITO. Het gaat hierbij om allerlei toetsen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden,
waarvan we de resultaten kunnen gebruiken bij het werken in groep 8 en daarnaast bij de advisering naar
het voortgezet onderwijs. In een periode van ongeveer twee weken zal de entreetoets in gedeelten
afgenomen worden. Voorafgaand zullen de leerlingen aan de hand van oud oefenmateriaal kennismaken met
de entreetoets.
De oudergesprekken naar aanleiding van deze toets zullen na de meivakantie plaatsvinden. T.z.t. krijgt u
daar informatie over. Wij wensen de leerlingen succes!

In februari is het boekpromotieproject ‘De Drentse Kinderjury’ voor de
groepen 7 en/of 8 begonnen. Tot half mei lezen de leerlingen zoveel als mogelijk
is van de 10 geselecteerde boeken, hierbij o.a. detectives, historisch,
humoristische en realistische verhalen. De boeken zijn geïntroduceerd door de bibliotheekmedewerkers. Eind
mei geven de deelnemende scholen in Drenthe hun favoriete top 3 door en wordt de winnende schrijver
uitgenodigd om in een gemeente in Drenthe de prijs in ontvangst te nemen.
Leesvirus;
Het Leesvirusproject loopt al weer op z’n eind. Er wordt hard gewerkt aan de afsluitende leesvirusfeesten.
Eind maart/ begin april wordt de winnaar van de quiz bekend gemaakt, alle leerlingen hebben
ontzettend hun best gedaan om de antwoorden door te geven en de opdrachten uit te voeren.
Compliment! Zo hebben wij de mooiste raps voorbij zien komen en zijn er de mooiste objecten
gemaakt. Hieronder bijvoorbeeld een opmerking van een leerling over het gelezen boek:
Een leerling over Botje: Het is een superleuk boek. Eerst dacht ik dat het een boek was over allemaal

robotten en toen ik het ging lezen wou ik niet stoppen met lezen. Ik raad het iedereen aan zelfs als je 60
bent. EEEEEEEN DIKKKKKKKEEEEE 10000000 !
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Vanuit de groepen:
Groep 1b/2b; Allereerst willen we graag Tijn van harte welkom heten in onze groep.
We kijken samen met veel plezier terug naar een prachtige projectweek
met enthousiaste kinderen en ouders. Ook thuis werd er volop aandacht
aan China besteed.
Er waren zelfs kinderen die alles met Chinese stokjes wilden eten en
natuurlijk niet te vergeten prachtige Chinese voorwerpen van thuis mee
naar school namen. Daardoor zag ons chinees restaurant er tiptop uit en
waanden we ons in de groep echt een beetje in China.
Ook tijdens gym hebben we ons prima vermaakt, we gingen olifant rijden,
op verschillende manieren over de Chinese muur klimmen, pagodes
bouwen en natuurlijk deden we ook tai chi en Chinese muur tikkertje.
Het was verbazingwekkend om in een filmpje te zien wat Chinese mensen ook weleens eten. Dat zag er
toch echt heel anders uit dan bij ons in een chinees restaurant. De moeder van Aleksey heeft aan de kinderen
geleerd hoe ze deeg konden vouwen met daarin stukjes surimi. Ze had ook al lekker
hapjes voorbereid die we mochten proeven. De moeder van Assyria had rijst voor ons
gekookt en de kinderen konden proberen om dit met Chinese stokjes te eten.
Iedereen mocht in deze week kiezen wat hij of zij allemaal wilde maken of knutselen en
het was heel leuk om te zien hoe de kinderen elkaar nog enthousiaster maakten en
hielpen. Lampionnen , draken, tangrams, Chinese eetkommetjes, Chinese karakters en
cijfers, wereldkaarten, vlaggen, Chinese muren bouwen, eten in het restaurant, spelen
met de rijsttafel op de gang, boeken lezen, filmpjes kijken en de spullen op de thematafel
bewonderen, tjonge en dan is de rij nog niet compleet. Kortom we hadden het druk,
maar het was super! Ouders heel erg bedankt voor jullie hulp en enthousiasme!
Groep 4b/5; Wat was onze klas prachtig versierd tijdens het
landenproject met Engelse drop, vlaggen, Tower Bridges, English
breakfast, theepotten en cupcakes. We hebben veel Engelse
woorden en liedjes geleerd. Met een gezellige hightea hebben we
het project afgesloten.
Groep 3 is begonnen met kern 9 van Veilig Leren Lezen. We hebben
nu al heel veel letters en woordjes geleerd. Ook het schrijven (aan
elkaar) gaat steeds beter. Groep 4 heeft alle hoofdletters gehad en
is net begonnen in een nieuw schrijfschrift waarin we weer iets
kleiner moeten schrijven en gaan we goed oefenen met de tafels (6,
7, 8 en 9). De komende weken gaan we de de klas versieren met
mooie voorjaarsknutselwerkjes.
Groep 7b/8; Hanne onze voorleeskampioen!
Afgelopen zaterdag heeft Hanne Brook uit groep 8 onze school
vertegenwoordigd op de voorleeskampioenschappen van de gemeente
Tynaarlo! Hanne las met een mooie, rustige stem voor uit haar boek. De
zaal zat ademloos te luisteren. Ze heeft geweldig gelezen, maar net niet
de volgende ronde gehaald! Hanne wij zijn trots op jou, dat jij onze
school vertegenwoordigde, super!
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Naast het project heeft groep 7b/8 een cultuuractiviteit gehad in Assen én zijn er tijdens NL-Doet ouders,
teamleden en leerlingen actief op school aan het klussen geweest!
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