
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Margedag 12 oktober 

Woensdag 12 oktober is een 

margedag voor alle leerlingen. In 

verband met een teamscholing is de 

peuterspeelzaal deze dag ook dicht.  

 

Afwezigheid juf Hilde en juf Stefanie 

Juf Hilde is van zondag 9 tot en met 

woensdag 12 oktober op studiereis 

naar Zweden. Daarom is er volgende 

week dinsdag een invaller voor groep 

3/4/5.  

Juf Stefanie heeft volgende week en 

de week na de herfstvakantie 

onbetaald verlof. Ook voor haar komt 

er een invaller. 

 

Informatiebrief groep 3 t/m 8 

Tijdens de informatieavond hebben 

we verteld dat u een informatiebrief 

ontvangt met betrekking tot de 

lesstof van de betreffende groep. We 

zijn er druk mee bezig. Helaas is het 

niet gelukt de brief afgelopen week 

mee te geven. U ontvangt uiterlijk 

volgende week vrijdag de informatie.  

 

Van CITO naar BOOM….toetsen 

Aan het einde van het vorige 

schooljaar heeft het team besloten 

dat we gaan stoppen met het 

afnemen van de citotoetsen.  

In teamvergaderingen werd duidelijk 

dat we de citotoetsen niet langer 

passend vinden bij onze manier van 

werken.  

Het betekent niet dat we gaan 

stoppen met het afnemen van 

toetsen. We kiezen voor een andere 

uitgever van toetsen.  

De vakken die we tot nu toe toetsten, 

blijven we ook toetsen: rekenen, 

begrijpend lezen, spelling, technisch 

lezen en woordenschat. We blijven 

dit ook 2 keer per jaar doen.  

De citotoetsen waren altijd in 

januari/februari en in mei/juni. De 

BOOM-toetsen doen we in 

oktober/november en in maart. We 

gaan na de herfstvakantie dus ook 

van start met deze nieuwe toetsen in 

de groepen 3 tot en met 8. (Bij de 

kleuters wordt niet getoetst.) 

De toetsen van uitgeverij BOOM 

helpen ons veel beter naar de 

ontwikkeling van uw kind te kijken. 

Andere scholen van onze stichting 

werken hier al mee, en hun 

ervaringen zijn goed.  

Voor spelling en woordenschat 

voldoen de Boom toetsen nog niet 

aan de eisen. Deze zullen we daarom 

nog wel van CITO afnemen. 

Met de BOOM- toetsen kiezen we 

voor toetsen die ons als leerkrachten 

helpen goed in beeld te krijgen wat 

uw kind nodig heeft. Op die manier 

kunnen wij veel beter aansluiten bij 

wat uw kind kan leren. 

Het betekent ook dat de ‘beroemde’ 

cito-eindtoets voor groep 8 niet meer 

afgenomen wordt. We gaan verder 

met de Route 8 eindtoets.  

In het koffie-uurtje van donderdag 24 

november kunt u de toetsen bekijken 

en zal er meer informatie gegeven 

worden. 

 

 

 

Gezocht 

Voor het buitenspelen zoeken wij 

oude lakens, kleden en wasknijpers 

om hutten mee te bouwen.. Wie 

heeft er nog wat voor ons liggen?  

 

Sport en spelbus 

Nummer 7 

5 oktober 2016 

 

Agenda: 

 Donderdag 6 oktober 

-Groep 5: schrijversbezoek 

-Groep 6/7/8: gastles ICO 

-Christa en Hilde: cursus 

pedagogisch leiderschap 

 Vrijdag 7 oktober  

Weeksluiting 3/4/5  

 9 t/m 12 oktober: Hilde en 

Daniëlle studiereis 

Zweden 

 Maandag 10 oktober 

Sport en spelbus  

14.30 – 15.45 

 Woensdag 12 oktober  

Margedag (peuters en 

groep 1 t/m 8) 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maandag 10 oktober komt de Sport 

en Spelbus op school. Dit is gelijk na 

schooltijd, van 14.30 - 15.45 uur. In 

de Sport en Spelbus hebben we een 

gevarieerd aanbod van sport en 

speelmateriaal waarmee de kinderen 

zich kunnen vermaken. Een kleine 

greep uit de bus: 

- veel verschillende soorten ballen 

- tennisnetjes + rackets 

- frisbee's  

- stelten 

- spacescooters 

- springtouwen- voetbalgoaltjes 

- bowlingsets- kubb 

- stepping stones  

- etc.  

 

De sport en spelbus is geschikt voor 

kinderen van groep 3 t/m 8. De 

kosten zijn € 1,00. 

JOGG  Sport Jij Ook 

De combinatiefunctionarissen en de 

vakleerkrachten gaan de komende 

weken een vragenlijst afnemen bij de 

kinderen van groep 5 tijdens de 

gymlessen. In deze vragenlijst staan 

een aantal vragen over het 

beweeggedrag van de kinderen. We 

zijn er benieuwd naar of alle kinderen 

op zwemles zitten of een 

zwemdiploma bezitten, op welke 

sport en bij welke vereniging ze zijn 

aangesloten. We willen door deze 

vragenlijst af te nemen kijken of wij 

kinderen kunnen helpen of 

stimuleren om te bewegen en ouders 

te kunnen informeren over de 

mogelijkheden die de gemeente 

heeft om kinderen te laten sporten. 

Het project “Sport jij ook” uit 

Hoogeveen heeft mooie resultaten 

behaald om ieder kind te kunnen 

laten bewegen.  We willen deze 

mogelijkheden ook aanbieden in de 

gemeente Tynaarlo. Na het afnemen 

van de vragenlijst wordt samen met 

de IB’er de resultaten besproken en 

bekijken we of er kinderen zijn die 

voor deze mogelijkheden in 

aanmerking komen. 

 

Herhaalde oproep! 

Gezocht: opa’s en oma’s voor de 

volgende activiteiten (in alle 

groepen):  
* Vrijdag 14 oktober: (na de 

weeksluiting) – welke opa’s/oma’s 

vinden het leuk om te komen 

voorlezen op school? Opgave kan bij 

de groepsleerkracht van uw 

(klein)kind. 

* Welke opa/oma kan en wil een 

leuke workshop/les geven in de klas 

of aan een groepje kinderen? Te 

denken valt aan: handvaardigheid, 

theater, muziek, techniek, koken of 

iets anders leuks! Datum/tijd in 

overleg met de groepsleerkracht van 

uw (klein)kind. 

Alvast bedankt voor uw aanmelding! 

 
 

 

Nieuws over de nieuwbouw 

Een van de betrokken partners bij het 

bouwproject van onze nieuwe school 

in Groote Veen is LindHorst. 

Hieronder stellen zij zich voor: 

LindHorst huisvestingsadviseurs is 

een onafhankelijk adviesbureau op 

het gebied van huisvestingsadviezen, 

projectmanagement en vastgoed 

beheer. We zijn gevestigd in 

Hoogeveen en werken voornamelijk 

in Noordoost -Nederland. We hebben 

ruime ervaring in veel verschillende 

soorten onderwijsprojecten, zoals 

brede scholen, (integrale) kindcentra 

en multifunctionele accommodaties. 

We hanteren een persoonlijke 

aanpak die gericht is op het ont -

zorgen van onze opdrachtgever. Voor 

het nieuwbouwproject in Eelde (de 

Mariaschool en de Veenvlinder) zijn 

we geselecteerd voor de uitvoering 

van het bouwmanagement. Hierbij 

richten we ons vooral op de 

technische kant van het proces, zoals 

het begeleiden van de verschillende 

aanbestedingen, het uitwerken van 

het technisch programma van eisen 

en de plek van het gebouw op de 

kavel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App-tips 

Rekenen 

Tafelmonsters (iOS) 

Tafelkluis (iOS) 

Procent app (iOS) 

Splitsen (Android) 

Klokkijken (iOS – Android) 

Hoofdrekenen (iOS) 

https://itunes.apple.com/nl/app/tafelmonsters/id459112955?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/tafelmonsters/id459112955?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/tafelkluis-leukste-game-om/id457835054?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/tafelkluis-leukste-game-om/id457835054?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/procent-app/id612897511?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/procent-app/id612897511?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OefenMeer.Splits
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OefenMeer.Splits
https://itunes.apple.com/nl/app/leer-klokkijken/id463257815?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mingoville.funclock.en
https://itunes.apple.com/nl/app/rekenhulp-2/id624641250?mt=8&uo=4


 
 

 

Taal 

Maan-Roos-Vis (iOS) 

Appoëzie (iOS) 

Zinnen ontleden (iOS) 

Spelling 

Dees en Tees (Android) 

Grammatica & Spelling (iOS) 

Zaakvakken 

EnToenNu (iOS - Android) 

Los in ’t Bos (iOS - Android) 

Spoorzoeker (iOS – Android) 

GoTopo (iOS – Android) 

 

Gezocht: 

Herhaalde oproep. We zijn op zoek 

naar een aanhanger, om oude 

spullen mee naar de stort te brengen. 

Wie helpt ons? Geef het door aan juf 

Anne-Marie 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 3/4/5 

 

Gym 3 en 4 

Gisteren, dinsdag 4 oktober, hebben 

de leerlingen van groep 3 en 4 voor 

het eerst gedoucht na gym. Helaas 

had niet iedereen een handdoek 

mee. Wilt u uw kind volgende week 

een handdoek meegeven? 

Het aankleden is voor sommige 

kinderen ook nog lastig. Vooral 

sokken, truien, broeken, etc. die na 

het uitkleden binnenstebuiten zitten, 

geven problemen. Graag thuis even 

oefenen.  

Alvast bedankt! 

 

Spreekbeurtrooster 

Naast het leeskringrooster hangt nu 

ook het spreekbeurtrooster. Er is 

geen format voor de spreekbeurt. Het 

doel van de spreekbeurt is vertellen 

voor de groep over een onderwerp 

dat je interessant vindt of over iets 

waar je veel van weet.  

 

Toets geschiedenis 

Donderdag 13 oktober heeft groep 5 

een toets van geschiedenis. Morgen 

krijgen ze de bijbehorende 

samenvatting mee naar huis om te 

leren.  

 

Groep 6/7/8 

Toets Geschiedenis 

Donderdagmiddag 6 oktober hebben 

de leerlingen van 6/7/8 een toets 

geschiedenis over blok 1. Hier hebben 

ze vorige week donderdag een 

samenvatting mee naar huis 

gekregen. Helpt u even herinneren? 

 

Toets Aardrijkskunde 

Donderdagmiddag 11 oktober 

hebben de leerlingen van 6/7/8 een 

toets aardrijkskunde over blok 1. Hier 

hebben ze dinsdag een samenvatting 

van mee naar huis gekregen. Helpt u 

even herinneren? 

 

Kick-off 3DKanjers 

Donderdagmiddag 13 oktober zal Jos 

Kok van 3DKanjers de kick-off 

verzorgen van dit technische 

bouwproject! Groep 6/7/8 gaan 

samen aan de slag om zelf een 3D-

printer in elkaar te zetten/bouwen. 

Het proces zal 6 tot 8 weken in beslag 

nemen, waarna de printer 

functioneel moet zijn. Ook dan stopt 

het project niet: er zal een plan van 

aanpak worden gemaakt met de 

groep en er zijn tevens allerlei lessen 

waarbij de zelfgemaakte 3D-printer 

ingezet zal worden. Voor meer info 

kunt u terecht op www.3dkanjers.nl 

 

Winkel leuke meuk 

Vrijdag 7 oktober bij de weeksluiting 

van groep 3/4/5 staan wij met leuke 

meuk bij de weeksluiting. Wij gaan 

dan spullen  verkopen. Wij zouden 

het leuk vinden dat u bij onze winkel 

een kijkje neemt. 

Deze week is ons assortiment 

sieraden en home spullen. 

Met vriendelijke groet 6/7/8. 

Handbal  
12 Oktober doen een paar kinderen 

uit onze groep mee met het 

handbaltoernooi. Een moeder gaat 

mee om dit te begeleiden. Wij 

kunnen er helaas zelf niet bij zijn, ivm 

een margedag. 

 

  
 

https://itunes.apple.com/nl/app/maan-roos-vis/id391735798?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/maan-roos-vis/id391735798?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/appoezie/id693191093?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/appoezie/id693191093?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/zinnen-ontleden/id487634763?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/nl/app/zinnen-ontleden/id487634763?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.boertiengroep.spelling&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/grammatica-en-spelling/id687074783?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/grammatica-en-spelling/id687074783?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/nl/app/entoen-nu/id692763246?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.brightside.entoen.nu
https://itunes.apple.com/nl/app/los-in-t-bos/id723447125?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=ixelpixies.losintbostbos
https://itunes.apple.com/nl/app/spoorzoeker-welk-dier-was/id915710835?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.staatsbosbeheer.spoorzoeker
https://itunes.apple.com/nl/app/gotopo-free/id633530553?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.freelensing.gotopo_free
http://www.3dkanjers.nl/

