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Afscheid van twee fijne collega’s
Op de dag van de Koningsspelen hebben we met de hele school afscheid genomen van onze twee
‘koninginnen’. We zijn gestart met een gezellige picknick in het speellokaal. Er werd in kleine gemixte
groepjes heerlijk gesmuld van het Koningsontbijt. Daarna even lekker bewegen tijdens de Koningsdans op
het plein. Vervolgens hebben we allemaal mee kunnen genieten van veel kinderen die hun talenten aan Elly
en Annet hebben laten zien, prachtig! Er werd gegoocheld, gerockt op gitaar en drumstel, gezongen, toneel
gespeeld en gedanst. De presentatie was in handen van Linde en Lola en de muziek werd verzorgd door
Syb, dit deden ze super! Annet en Elly hebben genoten, gelachen en af en toe een traantje weggepinkt…

Verkeersexamen: iedereen geslaagd!
Groep 7 heeft op 5 april het theoretisch verkeersexamen
gedaan. Tijdens de lessen op school en het huiswerk thuis
hadden de kinderen al flink geoefend. En het resultaat mag er
zijn: alle kinderen zijn geslaagd! Politieagent dhr. Drent gaf de
groep een compliment: “Wat hebben jullie het examen goed
gemaakt”! Op woensdag 23 mei gaat groep 7 voor het eerst
praktisch verkeersexamen doen in Balk. Handig om voor die
tijd alvast de fietsen te controleren op werkende remmen,
voor- en achterlichten.

Opbrengst oude kaarten
Tijdens het opruimen van ons magazijn hebben we besloten om de oude landkaarten en
geschiedenisplaten nu eindelijk toch maar eens weg te doen. Ze zijn te koop aangeboden aan ouders en
andere belangstellenden. De mooie opbrengst van €450,00 euro wordt binnenkort gebruikt om nieuwe
kinderboeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek.
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Bezoek aan de kerk van Wyckel
Syb uit groep 7 heeft begin april zijn spreekbeurt gehouden over de
baron Menno van Coehoorn. Hij wist er ontzettend veel over te
vertellen. Vervolgens is de groep op de fiets naar Wyckel gegaan om
daar de kerk en het graf van de baron te bekijken. Zeer leerzaam!

Scholing Begrijpend Lezen
Als team hebben we een scholing gehad van orthopedagoog Karin van de Mortel. Zij heeft onderzocht wat
wel en niet werkt tijdens de lessen ‘Begrijpend Lezen’. Het blijkt dat Nederland één van de weinige landen
is waar het vak ‘begrijpend lezen’ bestaat. In andere landen leren de kinderen begrijpend te lezen tijdens
vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Haar advies was dan ook om begrijpend lezen te
koppelen aan de andere vakken die je op een dag aanbiedt. Dat deden we al maar we willen dit nu nog
bewuster inzetten. Onze nieuwe taalmethode ‘Staal’ besteedt ook veel aandacht aan het begrijpen van
verschillende soorten teksten. De kleuterjuffen hebben tips gekregen die zij in kunnen zetten tijdens het
voorlezen want het nadenken over teksten begint al in groep 1! We hebben deze middag veel inspiratie
opgedaan waar we mee aan de slag kunnen. Onderwijs kan altijd beter!

Herdenking
Op vrijdag 13 april waren onze groepen 7 en 8 aanwezig bij de dodenherdenking in
Balk. Ze hebben daar samen met de andere scholen stil gestaan bij de mensen die
gestreden hebben voor onze vrijheid. Linde heeft haar gedicht voorgedragen. Namens
alle kinderen is er een krans gelegd.

‘Muziekdag’ donderdag 17 mei
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is, organiseren we op donderdag
17 mei een Muziekdag! Deze dag staat in het teken van samen muziek en
plezier maken. Alle kinderen gaan met hun eigen groep en leerkracht aan de
slag met zingen, dansen, percussie, streetdance, musical of rap. Ze worden
daarbij begeleid door een professional van MaxMusic. Om 14:00 uur start de presentatie voor
(groot)ouders.
Voor een spetterende show vragen we de kinderen om allemaal een witte of spijkerbroek/rok aan te
doen met daarop een gekleurd shirt:
Groep 1: groen

Groep 2/3: oranje

Groep 3-4: geel

Groep 5: blauw

Groep 6-7: rood

Groep 8: wit
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Nieuwe oortjes bij de iPads
We hebben voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 oortjes gekocht om zo nog beter
gebruik te kunnen maken van de iPads. Ieder kind krijgt deze in zijn/haar eigen vak.
Wanneer de oortjes stuk gaan of kwijt raken, vragen we de kinderen om eigen oortjes
van thuis mee te nemen.

Nieuwe collega Monika Deden
Via deze weg wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Monika Deden, ik ben 27 jaar
oud en samen met mijn man Willem en dochter Isabel woon ik in Woudsend.
Na de meivakantie ga ik op dinsdag en woensdag aan de slag in groep 3/4. De afgelopen
vier jaar ben ik werkzaam in groep 1/2 op de Meerpaal in Lemmer. Daarvoor heb ik met erg
veel plezier op ’ t Hazzeleger gewerkt. Het kan dus zomaar zijn dat wij elkaar al eens eerder
hebben ontmoet.
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan, veel nieuwe gezichten en mooie namen
te onthouden! We gaan er samen een gezellige tijd van maken. Mocht u nog vragen
hebben, kom dan gerust langs.

Nieuwe collega Sonja Stegenga
Mijn naam is Sonja Stegenga. Samen met mijn man Wiebe, zoon Douwe Durk en dochter
Nynke woon ik in Elahuizen. De afgelopen 6 jaar heb ik in de onderbouw en middenbouw op
de Reinbôge in Bantega gewerkt. Daarvoor nog een jaar in diverse groepen op It Iepen Stee
in Makkum.
Thuis ben ik een trotse moeder, die volop geniet van de ontwikkelingen die de kinderen
doormaken. Ik vind het prachtig om hier bij aan te sluiten met leuke activiteiten en ze net
weer iets verder uit te dagen.
Ik zie het als een geluk dat ik als juf zijnde deze passie in mijn werk ook kwijt kan. Kijken naar de
ontwikkeling en talenten van de kinderen en daar dan bij aansluiten met de lessen. De kinderen uitdagen
en samen het beste er uit halen.
De afgelopen 7 jaar heb ik gemerkt dat ik enthousiast word van betekenisvol leren. Aansluiten bij de
interesses van de kinderen en inzicht geven in wat ze leren en waarom ze het leren. Het Dalton onderwijs
spreekt mij aan, omdat je de kinderen dan heel betrokken houdt bij hun eigen proces. Ze dragen zelf ook
grote verantwoordelijkheid voor het leren. Ik kijk daarom ook enthousiast uit naar de opleiding tot Dalton
leerkracht. Als de kinderen genieten, geniet ik ook!
Na de meivakantie start ik met veel plezier aan mijn nieuwe uitdaging in groep 3/4 op It Hazzeleger!
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Data komende periode
17 mei

Feestelijke ouderavond

22 mei-1 juni

Cito toetsweken

24 mei

Schoonmaakavond ouders M t/m Z 19:30 – 21:00 uur

4-8 juni

Avond4daagse

11 juni

Studiedag Team, kinderen VRIJ

12 juni

Schoolreisje groep 3 t/m 6

14 juni

Schoolreisje groep 1-2

13-15 juni

Schoolkamp groep 7-8

We wensen iedereen een gezellige Koningsdag en een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

