
 

Nieuwsbrief 6 Maart 2017 

Algemeen 

  
 

Schoolfotograaf: 
Wijziging op de jaarkalender. De schoolfotograaf komt niet op 14 maart maar op dinsdag 9 mei  
om groeps- en portretfoto’s te maken. Dit schooljaar gaat Willemijn Sterke van “Sterke fotografie” 
de foto’s nemen. Nadere informatie volgt nog 
 
 
Kanjertraining: 

Afgelopen woensdagmiddag hebben wij als team een nascholing Kanjertraining gehad. Tijdens deze 
middag is de theorie weer opgefrist. We hebben het gehad over: 

 De petten 
 Twee mentaliteiten, vertrouwen vs wantrouwen 
 Motor en benzinepomp 
 Kanjertaal schoolbreed 
 Kanjer volg- en adviessysteem 

 Meidenvenijn 
Bent u nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 11 april is er voor alle ouders een informatieavond 
waarin Rianne Ridderinkhof u van informatie zal voorzien. Daarnaast laat ze deze avond een aantal 
praktische oefeningen  zien die ook thuis kunnen worden toegepast. 
 

 
 
Verslag eerste bijeenkomst Leerlingenraad: 
Vorige week donderdag 9 februari was de eerste vergadering gepland. We hebben afspraken 
gemaakt zoals; elkaar laten uitspreken en  respect hebben voor elkaars mening. Ook hebben we 
doelen gesteld die we de komende tijd willen bereiken. Tijdens deze vergadering zijn we erachter 
gekomen dat we heel veel te bespreken hebben. In de komende periode gaan we het o.a. hebben 

over: 
* schonere wc’s voor de kinderen 

* wat kunnen wij nog meer tegen pesten doen 
* tien jarig bestaan van onze school 
Daarnaast zijn er nog een heleboel punten die t.z.t. aan de orde zullen komen. 
 
 

 
 
 
Kalender: 

Projectweken: Hulpdiensten 20 t/m 31 maart 

Margedag (alle kinderen vrij) 6 april 

Ouderavond Kanjertraining 11 april 

Paasviering 13 april 
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Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 14 april 

2e Paasdag (alle kinderen vrij) 17 april 

Centrale eindtoets groep 8 18 t/m 20 april 

Koningsspelen 21 april 

 

 

 Kinderen en ICT 

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen 
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te 

vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer met informatie 
voor (alle) ouders over 
 
Kinderen met dyslexie 

 
“Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. 
Ondanks veel oefenen lukt het vaak niet om het beste uit jezelf te halen. Dat frustreert. De 
nieuwste technologie kan je helpen beter te lezen en te leren”.   www.lexima.nl  

 
 
Een kleine stukje geschiedenis 

Enkele jaren geleden merkten we dat als we dyslectische kinderen op een goede manier wilden 
begeleiden en mogelijkheden bieden voor ondersteuning, we structureel iets moesten veranderen 
in onze aanpak. In 2014 is er daarom een dyslexiewerkgroep aangesteld die onderzocht wat de 
mogelijkheden van het programma Kurzweil van het bedrijf Lexima waren. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in het leveren van materialen en begeleiding voor dyslectische kinderen en 
volwassenen Na onderzoek is besloten, zowel voor onze basisscholen als voor het HHC, een 

contract af te sluiten met Lexima.  
Het computerprogramma Kurzweil is het meest geavanceerde programma, dat inmiddels op al 

onze scholen voor alle dyslectische kinderen beschikbaar is. En het is beschikbaar zowel op school 
als thuis. 
 
Werken met Kurzweil 
Laptop 

Kurzweil biedt ondersteuning bij lezen, schrijven, spelling en studeren. Het is belangrijk dat een 
kind met dyslexie altijd over het computerprogramma kan beschikken. Daarom krijgen alle 
kinderen met een dyslexieverklaring vanaf groep 5 een laptop tot hun beschikking op school. 
Zolang ze met Kurzweil werken blijft de laptop op school beschikbaar.  
 
Inlogcode en account 
Om met Kurzweil te kunnen werken, krijgt elk kind een eigen inlogcode (account) en worden de 

lesmaterialen in een map op de server (of in de cloud) voor hen klaargezet. Zo kunnen ze op 
school en thuis  zelfstandig gebruik  maken van de ondersteuning van Kurzweil. 
 
Training 
Om goed te leren werken met Kurzweil krijgen de kinderen (en de leerkrachten) van Lexima een 

basistraining van 2 uur. Deze training komt jaarlijks twee keer terug, zodat er elk jaar herhaald of 

verdiept kan worden. Want Kurzweil is een zeer uitgebreid programma met enorm veel 
mogelijkheden!  
Ook u als ouder bent welkom om een keer mee te komen naar een training, zodat u zelf kunt 
ervaren en zien waarom Kurzweil zo’n mooi hulpmiddel is voor uw kind. 
 
Lesmaterialen en hulp van ouders 
De bestaande materialen (lees: de teksten) waar de kinderen op school mee werken, moeten 

geschikt gemaakt worden voor Kurzweil. Gelukkig zijn er al heel veel bestanden klaar of deze 
kunnen gekocht worden bij een bedrijf. Ook is een groep ouders actief om bestanden zelf geschikt 
te maken voor Kurzweil. Dat is een behoorlijke klus, dus we kunnen altijd ouders gebruiken om 
mee te helpen. U krijgt dan een training aangeboden en kunt daarna wanneer en waar het u 
uitkomt aan de slag met het gereed maken van nieuwe bestanden. 

http://www.lexima.nl/


 

Stand van zaken schooljaar 2016-2017 
Inmiddels werken we nu bijna twee  jaar met Kurzweil. Al onze basisscholen hebben een 
contactpersoon, die aanspreekpunt is als u vragen heeft over Kurzweil. Sinds kort hebben alle 
kinderen met een dyslexieverklaring de beschikking over een laptop. Het aantal bestanden groeit. 
Hoewel technisch gezien alles prima verloopt, zullen technische problemen zich van tijd tot tijd wel 
blijven voordoen. Laat u vooral aan de contactpersoon weten als dit bij uw kind het geval is. We 
proberen zo’n probleem altijd zo snel mogelijk op te lossen, zo nodig met Lexima.  

 
En zoals gezegd: komt u gerust mee naar één van de trainingen, zodat u weet wat Kurzweil 
inhoudt en kunt ervaren hoe het uw kind helpt. We merken dat de kinderen die Kurzweil gebruiken 
er veel baat bij hebben. We zien blije kinderen die minder moe zijn, meer energie overhouden en 
met veel enthousiasme lezen en leren. 
 

Tot slot 
Mocht u na deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met de 
projectleider Tineke de Birk t.debirk@lauwerseneems.nl  

 
Met vriendelijke groet, 
Kurzweil werkgroep: Tineke de Birk, Inge Bisschop, Anja Meijer en Lineke de Haan.. 
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Groep 1 en 2  

 

Nieuw thema: “Beroepen” 

De komende weken houden we ons hiermee bezig . 

We zijn begonnen met de vraag wat is een beroep? En weet je ook welk beroep je vader en/of 

moeder heeft? 

Welke beroepen ken je al? Wat hoort daarbij? 

 

   
En een laatste vraag; wat zou je zelf graag willen doen als je groot bent? 

Veel kinderen geven aan met dieren te willen werken, om misschien wel een dierenarts of 

dierenverzorger te willen worden. 

Met elkaar hebben we wederom een dierenartspraktijk ingericht waar zieke dieren behandeld 

kunnen worden.    

Daar wordt met veel plezier gespeeld.   

We kunnen hiervoor  nog wel wat spulletjes gebruiken, dierenplaten,  een kooi, of katten/ 

hondenmandje, injectiespuitjes, plastic handschoenen, lege medicijndoosjes etc. 

Ook mogen ze hun zieke knuffeldier meenemen. 1 tegelijk. 

 

Over 2 week gaan we school-breed werken over hulpdiensten. 

Brandweer, Politie en ambulance zullen dan aan de orde komen. 

 

Nieuwe kinderen in de klas. 

 

Fiona Groen, het zusje van Jens,  is 4 jaar geworden en komt nu ook elke dag op school. 

Jurre Spoelstra, Lucas van Sleen , en Ceylin  Kömür worden  binnenkort 4 jaar en lopen af en toe  

mee. 

We wensen hen een hele fijne tijd toe in onze groep!! 

 

Veterstrikken 

 

 
We stimuleren de kinderen om zowel thuis als op school goed te oefenen zodat zoveel mogelijk 

kinderen zelfstandig hun veters kunnen strikken. 

Op het leerplein liggen hiervoor  oefenschoentjes.   
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De lente komt er aan! 

 

 Woensdag hebben de kinderen van groep 2 op het grasveld in de haven gezocht naar de eerste 

bloemen uit de bollen die we in de herfst hebben gepoot. Sommige krokussen bloeien inmiddels. 

 

   
 

Rapporten 

Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Graag z.s.m. meenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

 

Alles-in-1  

Groep 4 is begonnen met Project 3 van Alles-in-1 ( taal,lezen,spelling en wereldoriëntatie) met als 

thema  ‘Wanneer was dat?” De kinderen maken kennis met de tijd waarin dino’s en ridders leefden. 

Aan de hand van taallesjes,spellingoefeningen en lessen begrijpend lezen komen allerlei 

onderwerpen uit deze tijd aan bod. 

 

 

Groninger landschap 

Op dinsdag 4 april brengen we een bezoek aan bezoekerscentrum De Buitenplaats (Reitdiep) van 

het Groninger Landschap. We spelen een levend ganzenbord waarbij we veel leren over 

weidevogels en andere dieren die in onze omgeving voorkomen. Vervolgens krijgen we een 

rondleiding op de boerderij waarbij verteld wordt over o.a. koeien , schapen , varkens en konijnen.  

 

   

 

W4 Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart doet een aantal kinderen uit groep 4 mee aan de W4 (wereldwijde 

wiskunde wedstrijd) Kangoeroewedstrijd. Binnen een uur moet een aantal rekenopgaven worden 

gemaakt. Na de meivakantie wordt duidelijk we of we bij de prijswinnaars horen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

 

Vanaf deze week starten we met Alles in 1 met het thema verkeer en vervoer, we maken zo al een 

klein beetje een start met het grote project wat er eind maart schoolbreed aankomt:  

“hulpdiensten”.  

 

Feest! 

Op maandag 6 maart gaat juf Karina trouwen. Op deze dag zal juf Margarita voor de klas staan. 

Om de kinderen toch een beetje bij deze feestelijke dag te betrekken, hebben we dinsdag 7 maart 

een feestje in de klas. De kinderen krijgen hierover nog een briefje mee. 

Stagiaire 

Hallo allemaal,   

Ik ben vanaf maandag 13 februari begonnen als stagiaire in groep 5 en 6.  Ik loop elke maandag 

en dinsdag hier stage en zou er af en toe ook eens op de woensdag zijn. Mijn naam is Dorien Vink 
en ik ben zestien jaar oud. Ik ben student aan het Noorderpoort in Groningen. Ik zit in het eerste 
leerjaar van de opleiding onderwijsassistent. Deze opleiding bestaat uit veel stage om zoveel 
mogelijk ervaring op te doen, vandaar dat ik nu tot de zomervakantie in groep 5 en 6 kom 
stagelopen. Ik heb er erg veel zin in en hoop hier een erg leuke en leerzame tijd te gaan hebben.  

Dorien Vink  

 

Rekenen 

De rekentoets van blok 1 is deze week. Na deze toets wordt gekeken waarvoor de leerlingen nog 

extra ondersteuning nodig hebben. Daarna starten we met blok 2. 

 

Scoor een boek! 

In 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren’) in de klas. Dat gaan maar liefst een paar 

duizend leerlingen uit de groepen 5 en 6 van 197 basisscholen in de provincie Groningen doen. Een 

nieuw record voor het succesvolle leesbevorderingsproject Scoor een Boek!. Halverwege april 

weten we of het record voor het aantal gelezen boeken wordt verbroken! 

We zijn inmiddels halverwege en de poster met voetballen begint al aardig vol te raken. Voor elk 

gelezen boek mogen de kinderen een voetbalsticker plakken. Deze week hebben we “de rust”, er 

komt weer een medewerker van de bibliotheek langs om te kijken hoever we zijn en of we al 

nieuwe boeken nodig hebben.  Zo werken we langzaam toe naar het grote eindfeest! 



 

 

W4 Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart vindt de W4 Kangoeroewedstrijd plaats. Een groot aantal kinderen van 

onze klas heeft zich hiervoor opgegeven. Zij moeten op deze ochtend in een uur tijd een aantal 

rekenvraagstukken beantwoorden. W4 staat voor “wereldwijde wiskunde wedstrijd”. De 

antwoorden worden opgestuurd en nagekeken door deze organisatie.  Na de meivakantie krijgen 

de kinderen te horen of ze hier iets mee hebben gewonnen.  

Week van het geld 

Eind maart is de week van het geld. In onze klas zal een medewerker van de Rabobank komen om 

iets te vertellen over geld en hier hoort een lespakket bij. Het is een informatieve en interactieve 

les waarin de leerlingen veel zullen leren. 
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Groep 7 en 8 

 

Schoolvoetbal 

Afgelopen woensdag ging een clubje van groep 7 en 8 naar het schoolvoetbaltoernooi in Leek. Hier 

werden vier wedstrijden gespeeld tegen verschillende scholen. Door goed samenspel en goede 

acties van de keeper werden deze alle vier gewonnen!!!! En…..zijn ze door naar de FINALE!!  

Een knappe prestatie!!!! 

Yardi, Boris, Thomas, Rick, Britt, Rens en Thijs gefeliciteerd.  

Ubbo, Monique en Wilma bedankt.  

   

 

Rekenen 

Met groep 7 ronden we blok 1 af met een toets. In blok 2 gaan we verder met cijferend optellen 

met kommagetallen, cijferend delen en het berekenen van procenten. 

Met groep 8 sluiten we thema 1 af, hierin hebben we het cijferend optellen en aftrekken herhaald, 

en het cijferend vermenigvuldigen en delen.  In thema 2 herhalen we bewerkingen met 

kommagetallen. 
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