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Maandag 16 april: Spreekuur Margreet Wolthuis GGD Sociaal Jeugdverpleegkundige.
Woensdag 18 april: groep 1/2 vrij, compensatiedag i.v.m. Koningsspelen.
Woensdag 17 april en donderdag 18 april: IEP-eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen.
Woensdag 25 april: speeddaten muziek op school.
Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrije dag.
Zaterdag 28 april t/m zaterdag 12 mei: meivakantie.
Woensdag 16 mei: schoolvoetbal Woltersum.
Maandag 4 t/m woensdag 6 juni: schoolkamp groep 7/8.
Dinsdag 12 juni: schoolreis groep 5/6.
Maandag 18 juni: schoolfotograaf.
Dinsdag 19 juni: schoolreis groep 3/4 (onder voorbehoud).
Vrijdag 6 juli: de Muziekparade in Ten Boer.

Schoolse zaken
Wandelen voor water
We hebben met zijn allen 1011 euro opgehaald voor Simavi!!! Top gedaan alle kinderen van groep 5
t/m 8!!!
Speeddaten muziek op school
Woensdag 25 april gaan de kinderen door middel van een speeddate ochtend kennis maken met
muziek en muziekinstrumenten. We hopen op een muzikale ochtend!
Koningsspelen
Groep 1 t/m 4
Op vrijdagochtend 20 april zijn de Koningsspelen. Iedereen wordt om vijf voor half negen op school
verwacht. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zullen allerlei spelletjes doen in en om de school. We
hebben voldoende ouders die de kinderen willen begeleiden bij het doen van de spelletjes. De
spelletjes beginnen om +/- 09:30 uur en zullen rond 12:15 uur afgelopen zijn. De kinderen zijn om
12.30 uur vrij. We zouden het leuk vinden als iedereen met iets van oranje op school komt!
Groep 5 t/m 8
Op vrijdagochtend 20 april zijn de Koningsspelen. Iedereen wordt om vijf voor half negen op school
verwacht. De kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen eerst ontbijten op school. Daarna gaan zij met
juf Esther, juf Marieke en twee ouders op de fiets naar Ten Boer. Zij zullen hier deelnemen aan
allerlei sportieve activiteiten. We verwachten dat alle kinderen op de fiets naar school komen. Rond
12:00 uur zullen we weer terug fietsen naar Ten Post. De kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
We zouden het leuk vinden als iedereen met iets van oranje op school komt!
Buitenlesdag
Afgelopen week hebben we meegedaan met de buitenlesdag. En dat was een groot succes, mede
natuurlijk door het lekkere weer. Alle groepen hebben meerdere lessen buiten gedaan, lekker in de
buitenlucht, bewegen en leren tegelijk. Hopelijk komen er nog veel mooie dagen, zodat we af en toe
naar buiten kunnen gaan voor een les.
Spreekuur Margreet Wolthuis
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Komende maandag is Margreet Wolthuis (sociaal jeugdverpleegkundige De Deel/GGD) weer op
school voor een inloopspreekuur. Hebt u een vraag of onderwerp dat u graag eens met haar zou
willen bespreken? Maak dan gerust gebruik van deze mogelijkheid. Het spreekuur is juist bedoeld om
laagdrempelig en dicht bij huis contact op te kunnen nemen. U vindt Margreet in de
personeelskamer.
Schoolfruit
Komende week hebben we voor de laatst week het schoolfruit. Nog één week genieten van een
lekkere variatie aan groente en fruit, klaargemaakt door onze schoolfruit-moeders!
De week daarna hopen we natuurlijk dat alle kinderen zelf groente of fruit meenemen voor de
ochtendpauze.

Uit de groepen
Groep 1 /2
Gevraagd
Wie heeft er nog kartonnen eierdozen?
Thema "eten"
In de weken voor de meivakantie werken we aan het thema "eten". Daarom lijkt het ons gezellig om
op maandag 23 april om 12.00 uur pannenkoekjes te gaan bakken in de klas. We doen dit met
gourmetstellen. Daarvoor zou het fijn zijn, als één of twee ouders ons zouden willen helpen met het
bakken en beleggen van de pannenkoeken. We kunnen dan eten in ons eigen restaurant. Als er
ouders zijn, die dat willen doen, dan graag door geven aan één van de juffen. Graag voor de
koningsspelen op vrijdag 20 april. En van wie kunnen we een gourmetstel lenen?
Groep 3/4
In beide groepen zijn we begonnen met blok 9 van rekenen. Groep 4 moet aan het eind van dit blok
de tafel van 4 kennen, weten dat je een x som kunt verwisselen, hele en halve uren op een digitale
klok kunnen aflezen en geldsommen kunnen uitrekenen met een + of – som. Groep 3 moet getallen
tot 10 kunnen verdubbelen en getallen tot 20 kunnen halveren. Verder moeten zij de hele uren op de
klok kunnen tekenen, sprongen van 10 en huppen van 1 maken op de getallenlijn maken,
verhoudingsopgaven weten op te lossen: bv. als 1 lolly 4 cent kost, hoe duur zijn dan 4 lolly's.
In groep 4 zijn we begonnen met blok 7 van spelling: categorie specht, pauw en molen komen aan de
orde.
In groep 3 zijn we gestart met kern 9 van VLL. We leren wat verwijswoorden zijn, moeten de zinnen
van een verhaaltje in de goede volgorde zetten, we leren woorden lezen met 3 medeklinkers voor- of
achteraan, aai-ooi-oei, woorden met meer lettergrepen, woorden met ge-, ver-, be- of me- vooraan.
Groep 7/8
Schoolvoetbal
Op woensdag 16 mei vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. We zijn op zoek naar een
enthousiaste ouder die één van onze deelnemende teams wil coachen. Wie neemt de uitdaging aan?
Aanmelden kan bij juf Judith of juf Marieke.
Eindtoets
De kinderen van groep 8 maken dinsdag- en woensdagochtend de IEP eindtoets. De kinderen van
groep 7 zullen deze twee ochtenden in een andere groep werken, zodat de kinderen van groep 8 zich
goed kunnen concentreren. We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes!

Rondom de Dorpsschool
Wilte’s dagboek Winter 1944-1945
Dit is het oorlogsdagboek van de molenaarszoon Wilte Evenhuis uit Woltersum dat,
voorzien van veel achtergrondinformatie, foto’s en andere illustraties, wordt uitgegeven
door de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer wordt gratis ter beschikking gesteld aan de groepen
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7 en 8. Op vrijdag 20 april is de boekpresentatie in Woltersum. Schoolkinderen zijn hier voor uit
genodigd. Lijkt het u als (groot)ouder leuk om hier heen te gaan? U kunt zichzelf opgeven. Wilt u
meerdere kinderen meenemen, laat het dan ook even weten op school. In de bijlage de brief die we
als school hebben gekregen hierover.
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UITNODIGING
Geachte heer/mevrouw
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de feestelijke presentatie van
Wilte’s dagboek Winter 1944-1945.
Dit is het oorlogsdagboek van de molenaarszoon Wilte Evenhuis uit Woltersum dat ,
voorzien van veel achtergrondinformatie, foto’s en andere illustraties, wordt uitgegeven
door de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer. Het boek, dat een intiem beeld geeft
van het Woltersumse leven tijdens de inundatie in de koude oorlogswinter, wordt
aangeboden aan de weduwe van Wilte, mevrouw Hanske Evenhuis-van Essen, en
eenmalig, gratis ter beschikking gesteld aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de
Gemeente Ten Boer. Ook u, als genodigde ontvangt een exemplaar.
Daarna zal het bij de Read Shop, Koopmansplein te Ten Boer, te koop zijn á € 7.50 of te
bestellen bij de CHVTB (met verzendkosten).
De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april 2018 in De Nieuwe Werkplaats bij
de molen FRAM , Kollerijweg 7A, 9795 Woltersum, waar het dagboek 73 jaar geleden
werd geschreven.
Het programma begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer om 16.30 uur.
Parkeren kunt u in de straten van Woltersum. In de directe omgeving van de molen en
De Nieuwe Werkplaats is namelijk geen parkeergelegenheid.
De scholen worden uitgenodigd om te komen met twee leerlingen en één
leerkracht/begeleider.
In verband met de catering wordt u verzocht om u aan te melden en daarbij te
vermelden, met hoeveel personen u van plan bent te komen. Bij voorkeur per mail
rossemw@gmail.com . ( Post: Stadsweg 43, 9791 KA Ten Boer.)
Met Hartelijke groet,
Wouter van Rossem, secr. CHVTB.

