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AGENDA
Februari
Don 15
Vrij 16
Zat 17
Woe 21
Don 22
Vrij 23
26 feb t/m 2
maart
Maart
Woe 7
Don 8
Zat 10
Vrij 16
Woe 21

Benthe groep 4 jarig
Juf Petra jarig
Iris groep 6 jarig
Open Dag
Rapporten mee
Lieke groep 2 jarig
Studiedag, alle leerlingen vrij
Nick groep 4 jarig
Voorjaarsvakantie

Oudergesprekken
Oudergesprekken
NL Doet
Verjaardag meesters en juffen
Studiedag Quadraten, alle leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief hebben de leerlingen een mooie prestatie geleverd
bij het schaken en de juffen bij het bowlen, mijn complimenten!
Gisteren zijn we aan het staken geweest in de Suikerfabriek in Groningen, de opkomst
was erg goed. Nu hopen dat het iets gaat opleveren.
Op zaterdag 10 maart doen we mee met NL Doet en daarvoor hopen wij een grote groep
mensen op de been te krijgen. U kunt zich hier nog voor opgeven, want immers maken
wij samen de school!
Hartelijke groet,
Lars

1

Aanwezigheid Lars
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Jarigen
16 februari;
17 februari;
22 februari;
23 februari;
5 maart;
16 maart;
19 maart;
20 maart;
22 maart;
26 maart;

juf Petra wordt 48 jaar (administratie)
Iris wordt 10 jaar (groep 6)
Lieke wordt 6 jaar (groep 2)
Nick wordt 8 jaar (groep 4)
Noah wordt 4 jaar (welkom op de Molenberg!)
Nathalie wordt 6 jaar (groep 2)
juf Dorien wordt 28 jaar (groep 5/6)
Mieke wordt 7 jaar (groep 3)
Jade wordt 10 jaar (groep 6)
Marijn wordt 9 jaar (groep 5)
Julian wordt 7 jaar (groep 2)

NL Doet
Op zaterdag 10 maart zullen wij als school meedoen aan NL DOET! We willen onze
schoolplein voorzien van nieuwe beschilderingen. Hiervoor is vorig schooljaar een
tekening ontworpen en deze gaan we die dag uitvoeren. Het zal van 9.00 uur tot 15.00
uur zijn en tussen de middag wordt er een lunch geregeld.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@westerwijs.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan in de mail
aan. Opgave voor 20 februari i.v.m materialen en catering.
Open Dag
Op woensdag 21 februari is onze Open Dag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Dit is voor
toekomstige ouders en kinderen, maar ook voor huidige ouders of andere
belangstellenden. Er zal een uitleg komen over de nieuwe visie en daarna een rondleiding
door een aantal leerlingen.
In de avond is er een informatieavond voor eventueel toekomstige ouders. Dit is van
19.30 uur tot 20.30 uur.
Gym
Planning voor gym ziet er dit schooljaar als volgt uit:

Periode

Dinsdag

Donderdag

t/m de voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie tot
meivakantie
Meivakantie tot
zomervakantie

Zaal rechts/ ingang rechts
Zaal rechts/ ingang rechts

Zaal links/ ingang links
Zaal rechts/ ingang rechts

Zaal rechts/ ingang rechts

Zaal links/ ingang links

De deur van de gymzaal gaat om 8.15 uur open en de leerlingen van groep 3 en 4
worden om 8.30 uur omgekleed in de gymzaal verwacht. Daar zal meester Rick ze
opvangen.
Leestips
In de bijlage een folder met leestips.
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Schaken
Op zaterdag 10 februari deden 8 leerlingen mee aan een scholenschaaktoernooi in
Zuidhorn. Er deden in totaal 18 teams mee en onze teams zijn 5e en 9e geworden, erg
knap gedaan!

Bowlen
Op zaterdag 10 februari speelden drie juffen de finale van het bowlingkampioenschap
van de scholen in onze stichting en ze zijn 1e geworden!! Goed gedaan dames!

Nieuwe visie
Er is afgesproken dat de nieuwe visie in het schooljaar 2018-2019 van start zal gaan en
dat er tot de zomervakantie enkele kleine veranderingen al worden doorgevoerd.
Hierdoor zal de overgang minder groot zijn voor de leerlingen.
Stappenplan:
- Tot de voorjaarsvakantie geen veranderingen voor de leerlingen.
- Hoop is dat er in maart/april bekend gaat worden wie (leerkracht) er voor welke
stamgroep komt te staan.
- In mei/ juni zullen we alvast een thema gaan uitvoeren van Jeelo
Hierbij nog een vraag van een ouder die ook tzt in de Faq komt te staan:
Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken; hoe gaat het met die
leerlingen?
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Leerlingen die op een bepaald onderdeel achterstand in hun
ontwikkeling hebben zullen daarvoor extra ondersteuning krijgen. Hier wordt dan ook de
intern begeleider bij betrokken en de ouder(s). Het kind zal dan extra begeleiding krijgen
op school (en eventueel thuis).

Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:

Groep 1 en 2
Een tijdje terug was het voorleesontbijt. Heel veel kinderen waren in pyjama/onesie naar
school gekomen. Tijdens het ontbijt hebben de kinderen geluisterd naar het boek ‘ssst,
de tijger slaapt’. Een aantal dieren moet met ballonnen langs de tijger proberen te
komen zonder dat hij wakker wordt. De kinderen konden daar bij helpen door bijv. een
slaapliedje te zingen en door zachtjes de tijger over zijn buik te aaien. Of dit uiteindelijk
allemaal geholpen heeft kunt u aan uw kind vragen. Daarna heeft groep 7/8 ons
voorgelezen. Verspreid door de school konden de kinderen in tweetallen gaan lezen. De
foto’s hiervan kunt u terugvinden in het fotoalbum op de website.
Groep 3 en 4
Wat hebben we vorig week heerlijk relaxed afgesloten met een ochtend in de pyjama,
onesie of huispak! Ook ik had mijn lekkerste joggingbroek en sloffen aangehouden
vanochtend. Een mooie beloning voor de kinderen voor het behalen van het doel.
We hebben onze pinguïns afgemaakt, een begin gemaakt aan een tekenopdracht over
vogels op een tak, veel geoefend met klokkijken (nu zelfs al met 5 en 10 minuten!!) en
hard ons best gedaan op de rekentoets van blok 6. In groep 3 is de toets hartstikke goed
gemaakt, om trots op te zijn! Groep 4 deed het ook prima, maar veel kinderen vinden de
sommen tot 100 nog erg moeilijk. Vandaag heb ik daar een nieuw trucje voor
aangeleerd, namelijk pijlentaal (zie bijlage voor instructie om ook thuis hier mee te
oefenen). Het is belangrijk dat de kinderen sommen tot 100 leren op te lossen, want dit
hebben ze nodig om de volgende stap, namelijk sommen over de 100, te kunnen
maken.
Groep 5 en 6
Stopmotion filmpje
Iedere donderdag werken de kinderen in twee- of drietallen aan een stopmotion filmpje
over een sprookje. Een stopmotion filmpje is een filmpje gemaakt door veel foto's achter
elkaar te plakken.
De kinderen leren het programma 'Windows Movie Maker' te gebruiken en om te gaan
met een fotocamera op een tablet. Alle groepjes maken hun eigen decor voor het filmpje.
Er wordt dus veel gevraagd van de creativiteit van de kinderen.
De kinderen kunnen dit filmpje mee naar huis nemen door het op een usb- stick (van
thuis) op te slaan.
Hierbij een paar leuke foto's van de kinderen in actie.
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Koperblaasproject
Vorige week zijn we gestart met het koperblaasproject. De kinderen krijgen 3 keer les.
Zolang het project duurt mogen de kinderen het instrument mee naar huis.

WIBO training
Groep 5/6 is opgegeven voor de WIBO training. We hebben hiervoor gekozen om een
goede groepsband op te bouwen en om de kinderen weerbaarder te maken. Een groot
deel van de kinderen hebben weinig zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om op een
goede manier voor zichzelf op te komen. We hopen dat deze training ze steun kan
bieden.
De WIBO training zal elke vrijdagochtend gegeven worden en bestaat uit ongeveer 10
lessen. Er komen mensen van buitenaf die dit aan de groep geven. De leerkracht zal
hierbij aanwezig zijn en zo nodig meedoen met de activiteiten. Want ook de leerkracht
hoort bij de groep.
Morgen starten we met de eerste les.
CITO's
In de groep zijn we druk bezig met het maken van toetsen om te kijken of we ook
ontwikkeling maken. In de rapportgesprekken zullen we deze resultaten met u
bespreken.
De meeste kinderen krijgen de resultaten te zien. Vaak zijn ze hier nieuwsgierig na en
soms hebben ze een gesprekje met juf over de resultaten. Vragen die ik dan stel zijn;
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hoe kan het dat je het zo moeilijk vindt? Hoe kan de juf jou
helpen om nog beter te worden?
Ik kijk bij de toetsen niet alleen naar de scores, maar ook naar de resultaten van eind
groep 4 (voor groep 5) en eind groep 5 (voor groep 6). Soms heeft een kind een
onvoldoende op de toets, maar is er wel ontwikkeling. Deze ontwikkeling is belangrijk.
Dit wordt soms ook met de kinderen besproken, vooral als we veel ontwikkeling zien!
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de rapportgesprekken op 7 en 8 maart.
De broertjes en zusjes zullen worden ingepland op donderdag 8 maart. Heeft u voorkeur
voor een tijd? Geef het dan zo spoedig mogelijk door, zodat we hier rekening mee
kunnen houden.
Legio- run:
Ook dit jaar wordt er weer een Legio- run gehouden in
Grootegast. Vorig jaar heeft groep 7/8 met elkaar de 5 km
gelopen en hebben meerdere kinderen meegedaan met deze
hardloopwedstrijd.
Dit jaar willen we als school graag mee doen.
Ik zou het leuk vinden om met een groep kinderen uit groep
5/6 de 5 km te rennen. Op school gaan we hiervoor trainen. Samen gaan we dan over de
finish!
Groep 7 en 8
De laatste cito's zijn ook door de zieke kinderen ingehaald. Fijn, hebben we het toetsen
afgesloten.
Woensdag heeft Kyra prachtig voorgelezen uit Achtste groepers huilen niet tijdens de
voorleeswedstrijd in Zuidhorn. Helaas niet door, maar we zijn hoe dan ook trots op haar!
En we zeggen maar zo altijd zo; deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat is overigens
ook het motto van de Olympische Spelen. Iets waar we het afgelopen week ook veel over
gehad hebben. Vanochtend i.p.v. het jeugdjournaal hebben we ook een deel van de
openingsceremonie gekeken. "Hoeveel heeft dit wel niet gekost?" "Zijn al die felle
lichtstralen en dat vuurwerk niet veel co2 uitstoot?" "Hoe lang zouden ze geoefend
hebben voor deze opening?" en "Hoe worden de kinderen geselecteerd om mee te doen
aan zo'n opening?". Een greep uit de vele vragen die bij de kinderen opkwam tijdens het
zien van de opening. We hebben de binnenkomst van de Nederlandse sporters helaas
gemist, maar deze komt vast nog voorbij op de verschillende journaals. Samen hebben
we een Olympisch ABC bedacht. De kinderen moesten individueel een eigen ABC
verzinnen die in het teken van de Olympische Winterspelen stond. A = voor
aanmoedigen, B = voor bobsleeën enz. Gezamenlijk hebben we later de beste Abc's
uitgekozen wat uiteindelijk onze lijst geworden is. Tijdens crea is er gewerkt aan een
Olympische medaille van klei. Het medaille klassement en het programma van de welke
sporter wanneer in actie komt, is uitgeprint en hangt in de gang. De komende twee
weken staat in het thema van de Winterspelen in Pyeong Chang!
Waterspaarders
Vandaag had bijna iedereen z'n huiswerk mee. Hartstikke leuk om te horen dat ook
ouders, broertjes en zusjes en zelfs een hond meegedaan heeft met deze opdracht! Na
de voorjaarsvakantie beginnen we met de Waterspaarders week.
Legio Run
Er is in de klas geïnventariseerd welke kinderen het leuk vinden om mee te doen met de
Legio run. Alle kinderen hebben zich aangemeld! Heel leuk!!! Vorig jaar heb ik het voor
elkaar weten te krijgen om het inschrijfgeld te laten vergoeden door school omdat de
hele klas meedeed. Groep 5/6 is nu ook gevraagd om deel te nemen. Het totale
inschrijfgeld kan niet vergoed worden voor iedereen. Er wordt gekeken welk deel er door
school vergoed kan worden. We komen hier nog op terug, maar dan weten jullie er van.
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