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AGENDA
Maart
Don 8
Vrij 16
Woe 21
Don 22
Woe 28
Don 29
Vrij 30
April
Maa 2
Din 10
Woe 11
Maa 16
Din 17
Woe 18
Don 26
Vrij 27
30 apr t/m
11 mei

Oudergesprekken
Verjaardag meesters en juffen
Studiedag Quadraten, alle leerlingen vrij
Voorstelling kleuters en groep 5/6
Eieren zoeken
Vragen over visie stellen, koffieochtend
Goede vrijdag, leerlingen vrij
2e paasdag, leerlingen vrij
Buitenlesdag
Schoolvoetbal in Niekerk
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
Na een koude voorjaarsvakantie vol schaatsplezier zijn we deze week weer begonnen en
staan de oudergesprekken op de planning. We hopen dat dit goede gesprekken zijn en
mochten hier op- of aanmerkingen over zijn, dan horen we dit graag.
Onze bovenbouw is vlak voor de vakantie begonnen met Masterclass Ontluikend
Ondernemerschap onder begeleiding van onze bestuurder Gerrit Rotman. De leerlingen
gaan een onderneming bedenken en hier een video en een ondernemersplan voor
maken. Ik ben erg benieuwd naar de verschillende ondernemingen! Wie weet zit de
nieuwe Ben Woldring wel bij ons op school?
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Jarigen
16 maart;
19 maart;
20 maart;
22 maart;
26 maart;
3 april;
17 april;
20 april;
27 april;
28 april;

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)
Mohamed wordt 8 jaar (groep 4)
Chris wordt 8 jaar (groep 3)
Elena wordt 6 jaar (groep 2)
Maikel wordt 7 jaar (groep 3)
Juf Patricia wordt 54 jaar

NL Doet
Op zaterdag 10 maart zouden we meedoen met NL Doet, maar vanwege het weer zal dit
verplaatst worden naar zaterdag 26 mei. Het schoolplein zal dan worden voorzien van
nieuwe beschilderingen.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@quadraten.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan aan in de
mail. Opgave voor 20 mei i.v.m materialen en catering.
Open Dag
De Open Dag is erg goed bezocht! Tevens gaan de complimenten uit naar de leerlingen
van de leerlingenraad, want zij verzorgden de rondleiding. Nu is het afwachten hoeveel
nieuwe aanmeldingen er binnen komen.
Tevredenheidsonderzoek
Iedere twee jaar dient een school een tevredenheidsonderzoek af te nemen onder
ouders, leerlingen en medewerkers. Binnenkort zullen we dit bij ons gaan doen. U kunt
dan een mail van Lars verwachten vanuit Parnassys. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
ouders deze invullen, zodat wij weten wat goed gaat en wat de komende jaren
anders/beter kan.
Zodra we van iedereen de resultaten binnen hebben, zullen we dit aan de ouders
presenteren. Hier krijgt u tzt informatie over.
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:
- Op donderdag 29 maart is er weer een moment om vragen te stellen aan Lars
over de visie onder het genot van een kopje koffie/thee. Dit zal van 8.30 uur tot
ongeveer 9.00 uur duren. Afhankelijk van de vragen en aantal ouders.
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-

Hoop is dat er in maart/april bekend gaat worden wie
(leerkracht) er voor welke stamgroep komt te staan.
Op 4 juni zullen we alvast een thema gaan uitvoeren van Jeelo. Het is nog niet
bekend wat het thema zal worden.

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

Groep 1 en 2
We hebben de afgelopen periode twee feestjes gehad, Lieke en Melissa bedankt voor de
lekkere traktatie! Ook kregen we een aantal nieuwe kinderen op bezoek. Lana kwam een
dag bij ons wennen, ze is verhuisd naar Grootegast en zal na de voorjaarsvakantie bij
ons in groep 2 beginnen. Keylan heeft ook een wendag bij ons gehad. Ook hij gaat
verhuizen, naar Lutjegast, het duurt nog wel even voordat hij bij ons op school komt,
waarschijnlijk pas rond de zomervakantie.
De laatste weken van het thema ‘ridders en kastelen’ zijn voorbij gevlogen. We hebben
een boekensushi gedaan, waarbij de kinderen in ong. 2 minuten een boek mogen
bekijken. Daarna geven ze het boek door aan het kind naast hen. Dit wordt nog twee
keer herhaald. Zo maken de kinderen kennis met de nieuwe boeken en leren ze
aangeven wat ze wel of niet leuk vinden aan een boek. De nieuwe letter was de letter ‘j’
van jonkvrouw maar ook van juf en Julian. We kwamen erachter dat de j erg lijkt op de i.
Als samenwerkingsoefening hebben de kinderen in tweetallen om de beurt op elkaars rug
getekend. De kinderen hadden allebei een aantal kaartjes met daarop dezelfde
tekeningen. Het ene kind koos een tekening uit (bijvoorbeeld een rondje) en tekende dit
met zijn vinger op de rug van het andere kind. Dit kind keek dan op de kaartjes om te
zien welke vorm er op zijn rug getekend was en liet dit kaartje dan zien aan de ander. De
kinderen waren heel geconcentreerd aan het werk en heel trots als ze het goed hadden
gevoeld.
Vorige week maandag kwamen er kuikentjes op bezoek. Een aantal kinderen durfden
zelfs al een kuikentje vast te houden. Wat mooi om te zien hoe voorzichtig iedereen met
de kuikentjes was en hoe goed de kinderen nog wisten hoe je met een kuikentje om
moet gaan. Na de vakantie zal de broedmachine weer op school komen.
De week ervoor gingen we op maandagmiddag sprookjeslezen in groep 5/6. Groep 5/6
heeft als thema ‘Er was eens.’ en daarom mochten wij in hun prachtige versierde klas op
bezoek komen om naar sprookjes te luisteren. Groep 5/6 heeft prachtig voorgelezen en
groep 1/2 luisterde vol aandacht. Aan het eind hebben we samen het lied van Roodkapje
gezongen.
Op donderdag 22 februari hebben we voor het laatst gewerkt over het thema ‘ridders en
kastelen’. We hebben als afsluiting een gymles gehad met allemaal oefeningen om een
echte ridder/jonkvrouw te worden. Zo gingen de kinderen ringsteken, een hoge toren
bouwen, te ‘paard’ een parcours afleggen, in een hoge toren klimmen en een
riddergevecht houden met een lans. Na de vakantie zullen we op maandag samen alle
spullen van het thema opruimen zodat we dinsdag met het nieuwe thema kunnen
beginnen.

Groep 3 en 4
We hebben een reken-estafette gedaan op het plein. In vier groepjes moesten de
kinderen sommen oplossen die op een groot papier stonden. Dat was erg leuk! Ook
hebben we in de sneeuw kunnen spelen! Het beetje sneeuw dat gevallen was bleef net
lang genoeg liggen :-). Foto's staan op de website in het mapje 'buitenspelen'. In het
mapje 'in de klas' heb ik ook een paar foto's toegevoegd. We hebben ook in tweetallen
geoefend met klokkijken en dat ging heel leuk!
De eerste kinderen in groep 4 hebben een pen gekregen! Wanneer een leerling netjes
schrijft en weinig hoeft te gummen, krijgt hij of zij van school een stabilo pen. Met
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de pen mag in de schriften geschreven worden. In de
werkboeken schrijven we nog met potlood, want daar moet af en toe ook iets in
verbeterd (kunnen) worden. De komende weken heb ik met de kinderen afgesproken dat
we goed gaan letten op het schrijven en dan komen er vast gauw nog meer kinderen bij
die er klaar voor zijn!
Groep 5 en 6
Zoals u weet zijn we bezig met het thema 'Er was eens..'.
De kinderen zouden graag aan jullie de stopmotion filmpjes en werkjes willen laten zien.
Daarom hebben we samen bedacht dat de kinderen mee mogen naar de
oudergesprekken, om vooraf op de gang het filmpje aan u te laten zien.
Dit is niet verplicht. De kinderen die dit leuk vinden, mogen dit laten zien.
Bent u op een laat tijdstip, dan kan uw kind ook op een middag het filmpje aan u
presenteren.
Groep 7 en 8
Wat een spanning afgelopen weken met onze Nederlandse schaats toppers. Kinderen
bleven er zelfs voor op school na 14.30 uur. Het leeft!
Elke dag hebben we het medailleklassement bijgehouden en kijken we of we misschien
iets kunnen kijken van de Nederlandse sporters. Tevens hebben de kinderen met
houtskool een mooie achtergrond gemaakt voor hun Olympische sporter. Prachtige
resultaten!
Onze eerste WIBO training gehad. De kinderen vonden het erg leuk! Beide groepen
hebben dit natuurlijk al eens gehad, maar een herhaling is altijd fijn.
Volgende week donderdag komt Gerrit Rotman (bestuurder van Quadraten) lesgeven in
onze groep. We gaan bezig met het opzetten van een ondernemerschap. Welke ideeën
zouden de kinderen willen uitvoeren? Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je aan denken?
Wat gaat het kosten? etc.
We zijn gestart met het trainen voor de Legio-run. Vier maandagen achter elkaar komt er
in de middag een sportleraar om het hardlopen met ons te oefenen. Hij zal ons tips
geven om goed te kunnen hardlopen. Daarnaast willen we zelf iedere dag een rondje met
de kinderen (groep 5/6/7/8) gaan hardlopen. Hoewel niet alle kinderen meedoen, gaan
we wel met z’n allen trainen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen goede
loopschoenen en eventueel trainingsbroek o.i.d. meenemen naar school.

4

