Info 24
12-03-2018 - 16-03-2018
Openbare basisschool De Swetten
Kuiperssingel 1, 9201 EE Drachten
telefoon 0512 514711
e-mail:
deswetten@opo-furore.nl
website: www.deswetten.nl

Open dag
U heeft de posters vast alweer zien hangen door Drachten: Aanstaande woensdag 15 maart is de jaarlijkse open
dag van alle scholen van OPO-Furore. U kunt deze ochtend in de klassen van uw kind(eren) kijken. ’s Avonds is de
school van 19.00 u. – 20.00 u. geopend voor eventuele nieuwe ouders en belangstellenden. Nieuwe ouders krijgen
dan een rondleiding door de school.
’s Ochtends hebben we het programma zoals op een normale schooldag, zodat u (en eventueel nieuwe ouders)
een reële indruk krijgen van hoe het gaat op school.
Vanwege te verwachten drukte en ruimtegebrek zijn we genoodzaakt het op de ochtenden opnieuw anders te
organiseren dan u van ons gewend bent:
Overal kunt u op gezette tijden kijken. Als een les al is begonnen, willen we graag dat u wacht tot de volgende
ronde. Bij de kleuterbouw zijn de tijden hetzelfde dan op het hoofdgebouw. U kunt meekijken bij de inloop, een
kringactiviteit of de werkles. In het hoofdgebouw zijn er ook drie
momenten dat u in iedere klas kunt kijken. U kiest per groep één
moment, zodat groepen niet een hele ochtend overvol met ouders zitten.
Het rooster voor de groepen 3-8:
08.30 u. – 09.00 u. Lezen
09.00 u. – 09.30 u. Taal / Spelling
09.30 u. – 10.00 u. Rekenen
Mobieltjes staan natuurlijk uit. Foto’s en video’s maken is vanwege de
privacy van de kinderen niet toegestaan.
We begrijpen dat ouders het ook gezellig vinden om samen in de klassen
te kijken. We willen u vragen tijdens een klassenbezoek niet gezellig bij
te praten. Ervaringen uit voorgaande jaren hebben ons geleerd dat dit
heel storend is. Om 10.00 u. bent u van harte welkom om in de hal
gezellig samen een kop koffie te drinken en uw ervaringen uit te wisselen.
We zijn ons er van bewust, dat dit alles misschien wat ‘streng’ lijkt, maar
zoals gezegd, (het gebrek aan) de ruimte dwingt ons tot deze andere
opzet. We rekenen op uw begrip.
Schoolfruit
Deze week worden we vanaf woensdag getrakteerd op komkommer, banaan en appel.
Groepen 1-2
Deze week staat er in elke klas een fruitschaal waarvan Op donderdag 15 maart mogen Romaissa, Imran, Iwan
we met groep 2 een stilleven gaan schilderen.
en Denzel op koekjes trakteren.
Op woensdag 14 maart is onze open dag. Van 8.30 uur
De juffen van de kleuterbouw
t/m 10.00 uur is er voor ouders/verzorgers gelegenheid
om in de verschillende groepen een kijkje te nemen
tijdens de inloop, een kringactiviteit en de werkles. Het
boekenruilen en boek voorlezen gaan dan niet door.

Groepen 3
Deze week staan er weer twee rekendoelen centraal;
“Kan van een willekeurig getal t/m 100 de buurgetallen
noemen”. Dus welk getal komt er voor 50? En welk
getal erna?
Daarnaast gaan wij lijnen tekenen met een liniaal en
deze verlengen.
Met Veilig Leren Lezen gaan wij aan de slag met
woorden die eindigen op ‘ch(t)’. Ook gaan we de
woorden met -ng/-nk en ‘schr’ herhalen. En aan het
einde van de week gaan we nog aan de slag met
verkleinwoorden; boompje, huisje etc.
Er was even een kink in de kabel over ons bezoek aan
de knuffelpoli. Gelukkig is het opgelost en kan ons uitje
op 27maart doorgaan, mits wij nog meer chauffeurs
kunnen krijgen. Wie wil ons om 9.30 uur naar het
ziekenhuis rijden (mag mee lopen) en daarna weer
terugbrengen zo rond 11.30??? Opgave kan bij juf
Pascalle of juf Esther, of via de e-mail.
Om persoonlijke redenen gaat juf Else het wat rustiger
aan doen. Daarom neemt juf Pascalle groep 3a op
woensdag t/m vrijdag van haar over.
De klassendienst deze week zijn; Devin en Dunya. En
Jeldau en Fenna.
De juffen van de groepen 3.
Groepen 5/6
Maandag komen de kaartjes voor de musical in de vrije
verkoop.
Nog niet ieder kind heeft kaartjes voor zijn/haar ouders
gekocht. We verwachten dat er voor ieder kind een
ouder komt kijken.
Het oefenen voor de musical doen we vanaf nu met
onze toneelkleding aan. Dan wordt het een stuk echter!
Deze week gaan de kinderen bedenken hoe ze
geschminkt willen worden.
Woensdag is de open dag. Dan kunt u in de klassen
komen kijken van 8.30 uur tot 10.00 uur.
De juffen van groepen 5/6.
Groep 8
De meeste aanmeldingsformulieren zijn weer binnen.
Denkt u erom, woensdag is de uiterste inleverdatum.
Wij brengen ze 15 maart naar de scholen van het
voortgezet onderwijs. Heeft u vragen over het invullen
dan willen we u graag helpen.
De komende week gaan we weer veel oefenen voor de
musical. Het begint er al op te lijken. Het wordt vast
heel leuk. Er zijn nog kaartjes, dus u kunt nog kopen.

Groepen 4
Deze week gaan we beginnen met het tafeldiploma voor
de tafels van 1, 2, 5 en 10. Als de kinderen nog meer
tafels kennen komen deze ook op het diploma te staan.
Met spelling herhalen we de woorden met -ng en -nk en
behandelen we woorden met -eeuw, -ieuw en -uw.
Bij taal gaan we woorden leren over kleding en uiterlijk
(zoals mode, diadeem en hanenkam) en leren we wat
een lettergreep is.
Woensdag is er open dag en is iedereen welkom om
tussen 8.30 en 10.00 een kijkje te komen nemen in onze
klas en mee te doen aan onze lessen.
In verband met de open dag is er woensdag geen
boekenruilen.
Vanaf 19 maart is juf Karin weer terug op school. Groep
4a heeft dan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
juf Welmoed en op donderdag juf Brenda. Groep 4b
krijgt op maandag, woensdag en donderdag les van juf
Karin en dinsdag en vrijdag van juf Brenda.
Klassendienst: Duncan, Tristan, Ward en Dylana
Juf Brenda, juf Antsje en Juf Welmoed
Groep 7
Het werd vrijdag een bijzondere middag. Er moesten
politieke partijen worden gevormd met behulp van 10
stellingen. Soms waren er 6 partijen, dan weer 3, maar
na een afscheiding kwam er een éénmansfractie die toch
weer ergens aansluiting vond, waarna er uiteindelijk 4
partijen overbleven. Maar ja, dat kan zomaar weer
veranderen natuurlijk.
Deze week bereiden we de stellingen voor. Welke
argumenten gebruik je, hoe houd je een betoog, kun je
een ander overtuigen? Natuurlijk gaan we ook met
elkaar in discussie. Dat doen we volgende week
maandagmorgen op een bijzondere plek: in de
gemeenteraadszaal. De wethouder van onderwijs is de
voorzitter. Waarschijnlijk zijn we niet om 11.45 uur terug
op school, houd daar dus even rekening mee.
Deze week zijn er 3 toetsen: taal, dictee en verkeer. We
bereiden ze op school voor.
Meester Wilco en juf Rika
Volgende week dinsdagavond (20 maart) gaan we
oefenen op school. Daarna is er een disco en een
spannende speurtocht. De kinderen mogen de volgende
dag uitslapen tot de pauze.
Deze week komt juf Andrea de hele week bij ons stage
lopen. Ze helpt ook met de musical.
Meester Rindert en juf Rika

