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Groepsverdeling 2019-2020
De indeling van de groepen voor volgend
schooljaar is dit keer geen lastige klus. Voor het
komende schooljaar formeren we 4 combinatie
groepen. Alle groepen starten in het begin van
het schooljaar met 15 tot 20 leerlingen. Dat zijn
mooie aantallen. De kleuters starten dit
schooljaar met 15 leerlingen. In de loop van het
schooljaar komen daar nog de kinderen die 4 jaar
worden bij.
De Medezeggenschapsraad wordt ook bij dit
proces betrokken en heeft inmiddels
uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat dit
een verantwoorde keuze is.

Kunst- en Cultuurmenu
Viooltjesmuziek (groep 3/4)
Juf Hanneke (docent muziek) kan heel goed viool
spelen. In het project Viooltjesmuziek leert ze de
kinderen hoe een viool werkt. Hanneke legt uit
hoe alle onderdelen van een viool heten en laat
kinderen kennis maken met de krul, de
kinhouder, de snaren, de kam en de hals. Elk kind
krijgt een kinderviool uitgereikt, waarop samen
geoefend wordt. Na een aantal oefeningen met
de strijkstokkomt er al een behoorlijk geluid uit.
In de workshop wordt gewerkt met kleuren en
woordritmes. De kinderen spelen samen met
Hanneke en muziek op de cd.

Blow it away (groep 5/6)
Tien trompetten, tien klarinetten en tien
trombones doen de scholen in Noordenveld aan.
Het is de leerlingen spelenderwijs de
basisvaardigheden van het blaasinstrument te
leren en kennis te laten maken met de
blaasmuziek. De leerlingen gaan zelf aan het
blazen en ervaren wat het betekent om op een
blaasinstrument te spelen.
De kinderen hebben inmiddels twee lessen
gevolgd en zullen volgende week de lessenreeks
afsluiten

IEP toets
De kinderen uit groep 8 hebben op 16 en 17 april
deelgenomen aan de IEP-toets als Centrale
Eindtoets. Het gemiddelde van onze school was
81,8. Hiermee hebben we wederom niet onder
het landelijk gemiddelde gescoord. De kinderen
hebben de toets naar verwachting gemaakt, hier
zijn we erg blij mee.

Afgelopen maandag hebben de kinderen de
eerste vioolles gevolgd. De komende weken
volgen de tweede en derde les.
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Babynieuws!
Ineke, onze schoolschoonmaakster, is op 21 april
bevallen van een mooie zoon. Hij heet Rick.

Schoolreis groepen 1 t/m 4

Afgelopen dinsdag is Joris geboren. Joris is het
lieve broertje van Daniël uit groep 1/2.

Aanstaande dinsdag 21 mei zullen de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 middels een bus
vertrekken richting Sanjesfertier in Feanwâlden.

Wij wensen beide moeders een fijne gezonde tijd
toe met hun wonder!

Toetsperiode
Vanaf 27 mei staat een toetsperiode gepland, de
zogenaamde eindafname van Cito.
Verspreid over 3 weken maken de kinderen vanaf
groep 2 gestandaardiseerde toetsen op het
gebied van lezen, rekenen, begrijpend lezen en
spelling.
Het doel daarvan is om een objectief beeld te
krijgen van de ontwikkeling van ieder kind op het
gebied van deze hoofdvakken, zodat we
hem/haar vervolgens beter kunnen helpen.
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben
deze toetsen tegenwoordig nog een extra lading.
Dit is omdat de toetsen van groep 6 en hoger ook
een rol spelen bij de schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs in groep 8.
Ouders vinden het vaak plezierig te weten
wanneer de toetsperiode is, zodat ze daar wat
rekening mee kunnen houden.
Wat kinderen kunnen doen om zich goed voor te
bereiden? Lekker op tijd naar bed gaan!
En het allerbelangrijkste …… gewoon altijd goed
je best doen op school.

In het indoor speelparadijs voel je je een echte
piraat op het piratenschip, wek je energie op in je
eigen raket en klim en klauter je in een grote
apenkooi.
In het outdoor speelpark is er ook van alles te
doen: rijd nét als je vader en moeder in het
verkeerspark, ga varen in de botenbaan of kijk
hoe hoog je bent tijdens een fietsrit in de
monorail.
Ga je liever op safari? Dat kan natuurlijk ook. In
ons dierenpark wemelt het van de dieren. Van
stokstaartjes tot neusberen en paarden. Kom op
bezoek in ons caviadorp, daar wonen maar liefst
zeventien cavia’s! Of knuffel je liever met de
geitjes? Het dierenpark van Sanjesfertier is een
echte beestenboel!
De kinderen vertrekken deze dag om 8:45 uur (de
kinderen komen om 8:30 uur eerst nog even in
de klas). Ze zullen rond 16:00 uur weer terug op
school zijn. Ze hoeven die dag geen eten en
drinken mee te nemen.

Pleinonderhoud
Zaterdag as gaat een aantal vaders aan de slag op
het plein. Zo komt er een mooie ombouw voor de
containers en komt er een tegelpaadje om het
huisje heen.
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E-waste race voor groep 7/8

Studiedag 29 mei

Doel gemeente Noordenveld 2020: Maximaal 100
kilo restafval per inwoner per jaar!
Alleen door ons afval goed te scheiden kunnen
we deze doelstelling samen realiseren. Dus ook
het scheiden en laten recyclen van oude
elektronische apparaten, ook wel e-waste
genoemd. Dit draagt bij aan een duurzamere
wereld en is beter voor het milieu.

Tijdens deze studiedag zullen alle leerkrachten
van de Schans een cursus volgen voor het
vakgebied begrijpend lezen. Gedurende deze
cursus vergoten de leerkrachten hun kennis
rondom het begrijpend lezen. Met als uiteindelijk
doel de doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8
voor wat betreft begrijpend luisteren en
begrijpend lezen in aanpak en didactiek te
verbeteren.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!

Met de E-waste Race maken we kinderen bewust
van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een
duurzamere wereld. In samenwerking met Virol,
de gemeente Noordenveld en Weee Nederland
organiseren wij de E-waste Race Noordenveld.
Het project bestaat uit een interactieve gastles
over grondstoffen, elektronisch afval en het
belang van hergebruik en recyclen en een
inzamelactie van vier weken (27 mei t/m 21 juni)
buiten schooltijd, waar de groep het als team
opneemt tegen negen andere scholen uit de
regio om e-waste in te zamelen.

Onderwijsdag 3 juni
Voor alle leerkrachten uit de Gemeente
Noordenveld staat op maandag 3 juni de
onderwijsdag op het programma. Deze
onderwijsdag wordt ieder jaar georganiseerd.
Leerkrachten volgen dan diverse workshops. Dit
jaar met het thema:
‘Onderwijs van de toekomst’.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!

Dus heeft u nog defecte en verouderde
elektronische apparaten met een stekker of een
batterij die moeten worden weggegooid? Wij
gebruiken ze graag voor de
e-waste race.

Scoor een boek (groep 5/6)
Bibliotheken Noordenveld en FC Groningen
werken samen met de actie ‘Scoor een Boek!’ om
het plezier in lezen te vergroten. De leerlingen
van groep 5 en 6 hebben binnen 10 weken zoveel
mogelijk boeken gelezen en scoren hiermee
stickers. Tijdens het fluitsignaal op 17 mei wordt
bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn gelezen
en welke school de meeste boeken heeft
gescoord!
De kinderen van groep 5/6 zullen vrijdag 17 mei
bij de onthulling in Leek aanwezig zijn.
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NIEUWS VAN DE VROLIJKE VISSEN
Daar zijn we weer! Met heel veel kleuternieuws.

-Hij ook als 1e les zijn kofferkring hield? Zo weten
we dat hij van appels en spaghetti houdt en
trainer is en 5 broers heeft en…

We hebben het erg naar de zin met elkaar en
werken en spelen over veel onderwerpen.

Weten jullie al dat:
-We eigen verhaaltjes maken bij en van onze
tekeningen? Kijk maar eens op de foto’s of het
klopt met onze werkjes. Taal hoort erbij!

-Sommige kleuters dus echt al woorden lezen en
schrijven! Zo knap.
-We met Pasen elke dag opeens overal eitjes
vonden in de speel- en werkbakken en laadjes en
andere plekken. Zo raar!|
-Juf Danielle een puppy, Ziva, heeft en het hondje
op school is geweest?
-We met koningsdag heel erg ons best deden met
de spelletjes?
-We met de grote Rekendag groep 7 en 8 hard
hebben laten werken maar dat ook supergezellig
vonden?
-We soms heel veel Engels praten ( en zingen) in
de klas? In het Engels voorgelezen worden is
geen probleem.
-We elke week een kofferkring hebben en Yan
een digitale deed?
-We nu meester Jeroen (‘rejoen’) in de klas
hebben en hij het eerst spannend maar nu heel
leuk vindt?

-Ons buitenspelen gewoon hard werken is? Logan
en Nino speelden zaaikeltje. Na uitleg bedoelden
ze dus Recycle; de kruiwagen lag vol plastic en
andere rommeltjes van het plein.
-De techniektorens echte verrassingsdozen voor
ons had? De tandwielen, sleutels, magneten,
waterbak… boeiden ons enorm.
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-We met Moederdag pastakettingen hebben
geverfd en geregen met een brooddeeg hartje
met vingerafdruk eraan. Doos erbij versierd en
een hele mooie moederdagkrant? Wat een klus.
Maar de ketting stond hen prachtig!

-Daniël een broertje, Joris, heeft? Hoera voor de
baby. Alleen moesten mama en Joris nog een
nachtje in het ziekenhuis blijven; Gek, vond
Thom, toen hun baby er was kregen ze die direct
mee…
-We volgende week schoolreisje hebben!!!
Yes! Hebben we zin in!
-Na dit project het gaan hebben over verkeer;
met de fiets, vrachtauto, tractors, borden,
belangrijke gasten… O ja óók nog Vaderdag
tussendoor.

-We de pony’s bezoeken achter het voetbalveld
en we dat een echt uitje vinden?
-We deze periode werken over de lente; deze
week over zaaien en groeien en komende 2
weken over tuin- en slootdiertjes? Slootwater
gaan halen en onderzoeken? Ook gaan we andere
kleine dieren bestuderen.
-We bonen in watten hebben gezaaid en
Pompom een ei-boom wil?
Ooh, onze klassenpop moet nog zoveel leren!
Groeten van ons allemaal en geniet van de lente!
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Belangrijke data

17 mei

Scoor een boek (groep 5/6)

18 mei

Pleinonderhoud

20 mei

Viooltjesmuziek (groep 3/4)

21 mei

Schoolreis (groepen 1 t/m 4)
E-waste (groep 7/8)
Blow it away (groep 5/6)

22 mei
27 mei

-Start van toetsperiode
-Viooltjesmuziek (groep 3/4)
Schansinfo 16

28 mei
29 mei
30 en 31
mei
3 juni
4 juni

5 t/m 7
juni

Studiedag;
alle leerlingen vrij!
Hemelvaartsvakantie
Onderwijsdag, alle leerlingen
vrij!
Jeugdconcert (groep 7/8)
Kinderboekenillustratie (groep
3/4)
Schoolkamp (groep 7/8)
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Persbericht
Assen, 15 mei 2019
Koningin Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe Hare Majesteit Koningin Máxima is, als
erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 juni getuige van de ondertekening van
Muziekakkoord Drenthe in theater De Tamboer in Hoogeveen. In Muziekakkoord Drenthe beloven scholen,
culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en
beter muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe. Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér
Muziek in de Klas Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle
basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. Ook ambassadeur Méér Muziek in de Klas
Ilse DeLange is aanwezig.
Feestelijke start De ondertekening van Muziekakkoord Drenthe wordt gevierd met het lied Doe je mee van
de Drentse zangeres Martijje dat door 500 leerlingen van basisscholen in De Tamboer wordt gezongen. De
kinderen vertegenwoordigen
allemaal één van de Drentse gemeenten. Verder is er een feestelijk programma met optredens van
verschillende schoolklassen en het talentvolle koperkwintet Vieve Brass. Ook singer-songwriter en Hit the
North-talent Daisy uit De Wijk en Robin Tinge, de 15-jarige finalist van Voice Kids staan op het podium.
Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het Rijdend Atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het
depot leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het
Rijdend Atelier wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en
onderhoud. Ouders en leerkrachten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te
voorzien.
Muziekakkoord Drenthe Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een
plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende
partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans
moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek,
luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende
jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of
vakspecialisten.
Méér Muziek in de Klas Lokaal November 2017 werd het eerste convenant Méér Muziek inde Klas getekend
in de stad Groningen. Daarna volgden nog convenanten in o.a. Zeeland, Limburg, Friesland en De Liemers.
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