
 

 
Nieuwsbrief 25 januari 2023 
 
 

Save the date 
25 januari               Nationaal voorleesonbijt/lunch (bord, beker, bestek mee) 

27 januari  Loopspeltoernooi groep 3/4 

15 februari  Voorrondes “De Zweng got talent” in de klas 

17 februari  Portfolio mee naar huis 

20 februari  Deze week oudergesprekken groep 3 t/m 8 

24 februari  Voorstelling groep 3/4, locatie De Zweng 

24 februari  11.30 uur “De Zweng got talent”. Ouders van harte welkom 

24 februari  Kinderen om 12.00 uur vrij. Start voorjaarsvakantie 

6 maart  Weer naar school 

6 maart  Start themaweek “De wereld” 

 

De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er alweer op. We zijn op maandag 9 januari 

gestart met koffie en thee op het plein voor de ouders en een glaasje ranja voor de 

kinderen. Ook was er voor iedereen een nieuwjaarsrolletje. Dit opgerolde koekje staat 

symbool voor het nieuwe jaar dat zich nog helemaal ontvouwen moet.  

 

De eerste schoolactiviteit is “De Zweng got talent”. Na 

het succes van vorig jaar, hebben we besloten om dit 

ook dit schooljaar weer te organiseren. Eerst houden 

we voorrondes in de klas, waarna de finale op vrijdag 

24 februari plaatsvindt. Ouders zijn van harte welkom 

om hierbij aanwezig te zijn. We zijn erg benieuwd naar 

de talenten van onze kinderen. 

 

Scholing coöperatieve werkvormen 
Het team heeft woensdag 18 januari weer een inspirerende bijeenkomst over coöperatieve 

werkvormen gevolgd. Verschillende werkvormen zijn aan bod gekomen. In de klas zullen de 

leerkrachten hiermee aan de slag gaan. Het team is enthousiast over deze scholing en de 

kinderen vinden het ook erg leuk. Natuurlijk weten we dat coöperatief leren erg waardevol 

is, maar door de scholing te volgen worden we ons hier weer extra van bewust. De volgende 

bijeenkomst staat gepland op donderdag 9 februari. 

 

LIO stage meester Sander 

Meester Sander heeft zijn LIO-stage bijna afgerond. Hij is vrijdag 27 januari voor het laatst bij 

ons op school om les te geven aan groep 5-6. We feliciteren hem met het feit dat hij deze 

stage met een heel mooi cijfer heeft afgerond. Nu nog het eindgesprek op de PABO en dan is 

meester Sander helemaal klaar met zijn opleiding. In overleg met juf Marjan zal meester 

Sander bij oudergesprekken aanwezig zijn. Een aantal gesprekken zal hij ook zelf voeren in 

aanwezigheid van juf Marjan 



 

 

 

 

Tosti-dag 
Op donderdag is het tosti-dag. De kinderen mogen dan een broodje met ham en/of kaas 
meenemen en maken dan een lekkere tosti. In onderstaand rooster is te zien op welke dag 
uw kind een tosti kan maken. 
 

26 januari Groep 5/6 

2 februari Groep 7/8 

9 februari Groep 1/2 

16 februari Groep 3/4 

 

Ateliers 
Het is weer tijd voor ateliers. Voor de meeste ateliers is alles al geregeld. Voor de groep die 

met afval iets moois gaat maken moeten de kinderen nog schoon afval mee naar school 

nemen. Dus als u iets heeft liggen thuis, we gebruiken het graag. 

 

Nieuws uit groep 1/2 
De tijd gaat razendsnel, we zijn alweer met de derde schoolweek bezig. Sinds december zijn 
Daan, Nore en Laurée echt in groep 1 begonnen, inmiddels hebben Sepp en Mara ook 
meegedraaid in de groep. We hopen dat al deze kinderen een heel fijne tijd op de Zweng 
tegemoet gaan. 
 
De eerste 2 weken hebben we het thema winter behandeld, (helaas) werkte het weer niet 
mee, maar de kinderen konden zich wel inleven in de winter. De letter W is aangeboden. En 
er is veel over de winter gesproken.  
 
Het thema waar we nu over werken is ziek zijn. Afgelopen maandag hebben we een bezoek 
gebracht aan de huisarts, de kinderen hebben veel gezien en ervaren, we willen de dokter 
en de assistent heel hartelijk bedanken voor hun tijd en enthousiasme. 
                  
De poppenhoek is verworden tot dokterspost en de aangeboden activiteiten deze weken 
hebben te maken met het thema. 
30 januari krijgen de kinderen de letter z aangeboden, natuurlijk mogen ze dan dinsdag een 
voorwerp meenemen dat met de letter z begint. 
 
Vandaag was het nationale voorleesontbijt, bij ons is het een voorleeslunch geworden, juf 
Janine heeft het boek Maximiliaan Modderman voorgelezen en aansluitend hebben we 
samen geluncht. 
                                             

Aansluitend aan het thema ziek zijn komt het thema “de ruimte” aanbod. Hierover in een 
volgende nieuwsbrief meer. 
 
Als team volgen we een cursus coöperatieve werkvormen, in de klas zijn al verschillende 
werkvormen aangeboden, b.v. voor groep 2  



 

voor het onderdeel splitsen, de leerlingen krijgen een half hart met een getal tot 10 erop en 
zoeken de leerling met het halve hart waarmee ze samen als heel hart 10 hebben. Bij 
coöperatieve oefeningen zijn alle leerlingen actief betrokken. 
                                             

 

Nieuws uit groep 3/4 
Lijn 3 Thema Feest. 
Als we dit thema afsluiten kennen de kinderen alle letters om te kunnen lezen 
In de eerste helft van groep 3 focus je vooral de aandacht op letterkennis en woordjes lezen. 
Maar in de tweede helft van groep 3 moet je vooral de nadruk op teksten lezen leggen. Het 
heeft veel meer zin om letters te herkennen in woorden. 
Het voordeel van teksten is dat kinderen echt een verhaal of informatietekst gaan lezen. Dit 
bevordert het leesplezier.  
 
Cito toetsen. 
We nemen deze week de Cito rekenen, spelling en leestoetsen af. Een Cito-toets meet de 
algemene vaardigheid van een leerling op een bepaald vakgebied. Tijdens de 
oudergesprekken zal ik deze bespreken. 

 
Thema Nederland 
Binnenkort gaan we met groep 3 en 4 werken over het thema Nederland. We willen graag 
een souvenirwinkel inrichten. Hebt u daarvoor nog spullen die de kinderen mogen 
meenemen. Denk bijvoorbeeld aan: klompen, delfts blauw, tulpen, blikjes van snoepjes, 
vlaggetjes, poppetjes in klederdracht, molentjes etc. 
 
Ook wil ik met de kinderen graag een bezoek brengen aan een kaasmakerij. Wie heeft 
daarvoor nog een tip? Of heeftt u wellicht een ander idee wat past binnen dit thema? Ik 
hoor het graag! 
 
Rekenen groep 3 
*klokkijken, hele en halve uren. En een uur vroeger en later. 
*getalrij tot en met 100. Tellen vanaf een willekeurig getal, verder en terug. 
*plattegrond van blokken aflezen en nabouwen. En welke plattegrond hoort bij welk 
bouwsels. 



 

 
Rekenen groep 4: 
*klokkijken, hele, halve, kwart voor en kwart over. 
*herhaald optellen en daar de passende keersom bij: 
6+6+6= hetzelfde als 3x6+ 
*sommen tot en met 20 direct antwoord zeggen, zonder te tellen. 
 
Thema winter. 

 
We knutselen en leren over de Noord- en Zuidpool.  
Ook horen we de verhalen van Kleine IJsbeer Lars. 

 
 
 
 
 



 

Loopspeltoernooi. 
Vrijdag graag allemaal op tijd op school i.v.m. het toernooi. Denk aan voldoende drinken en 
wat te eten en een warme trui of jasje voor het wachten op de tribune. 
Wij vinden het heel leuk om aangemoedigd te worden. U bent van harte welkom om te 
komen kijken en aanmoedigen. 
 

Nieuws uit groep 5/6 
Portfolio's 
Het is weer tijd voor de portfolio's. Tijd voor de kinderen om na te denken over hoe ze zijn 
en wat bij hen past. Ze maken ook weer een mooie tekening van zichzelf. De leerkrachten 
gaan er ook weer mee aan de slag om te laten zien wat de ontwikkeling van het kind is. 
Daarna gaan we weer samen in gesprek. Altijd fijn om alle ouders weer te spreken en het 
samen over uw kind te hebben. 
 
Blink 
Blink ging de afgelopen periode over Nederland. Wat is Nederland, een stukje geschiedenis, 
wat biologie en iets over de cultuur van Nederland.De kinderen hebben Nederland ook 
vergeleken met een ander land. Daar kwamen hele leuke vergelijkingen uit. Soms was er 
veel verschil en soms waren er veel overeenkomsten.De kinderen mochten de uitkomsten 
presenteren voor de klas. 
 
De picknicktafel 
Buiten staat de prachtige picknicktafel en ook nu het kouder is, zijn er kinderen die af en toe 
even rustig buiten willen werken. Zo waren er ook nu drie kinderen die samen gingen 
rekenen. Gewoon lekker rustig buiten en met een jas aan is het dan ook gewoon lekker 
warm! 
 
Voorleeslunch 
Wat is het leuk om voorgelezen te worden. Helemaal als het een mama van een kind uit de 
klas is. De kinderen vonden het erg leuk en hebben geboeid zitten luisteren. Nu willen er nog 
veel meer kinderen het boek juf Braaksel lezen. 
Heel veel dank voor Lusanne, de mama van Eline. 
 
Coöperatief leren 
De kinderen zijn bezig geweest met coöperatief leren. De kinderen leren door samen te 
werken in tweetallen of in groepjes. Ze discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar 
uitleg en vullen elkaar aan. Samen zoeken ze naar een oplossing en helpen elkaar. Een paar 
voorbeelden: voor taal hebben de kinderen in groepjes van 3 geoefend met begin- en 
eindrijm. Ze kregen een stapeltje kaartjes met woorden en moesten de woorden die op 
elkaar rijmen bij elkaar leggen. Hier kun je een wedstrijd van maken door te zeggen wie als 
eerst alle rijmwoorden bij elkaar heeft liggen. Voor rekenen hebben de kinderen in 
tweetallen geoefend met de tafels. Ze kregen een werkblad met een ruitjes erop en twee 
dobbelstenen. Met het aantal ogen dat werd gegooid maakten de kinderen een keer som. 
Het antwoord moesten ze tekenen en bestond uit een vak met de uitkomst van de keer som. 
Dit ging door totdat ze geen vakje meer konden tekenen met de uitkomst van de keer som 
die werd gegooid.  



 

 
 

 
Groepsvorming 
De kinderen hebben na de kerstvakantie een 
groepsvormingsopdracht gekregen. In deze opdracht liepen de 
kinderen door de klas en zochten ze andere kinderen op om te 
vragen of hij/zij bijvoorbeeld een taart had gebakken. Als dit juist 
was, dan werd die naam in het hokje geschreven. Had je iemand die 
dat niet had gedaan, dan liep je verder en stelde je de vraag aan 
iemand anders.  
 

Je hand in 3D tekenen 
De kinderen zijn creatief bezig geweest met het tekenen van hun 
eigen hand in 3D. Dit zorgde voor optische illusie. Optische illusie of 
gezichtsbedrog is iets wat je ogen zien, maar waar door je hersenen totaal andere betekenis 
aan gegeven wordt. Het lijkt net of de hand uit het papier komt.  

 
 
 
Meester Sander 
De laatste week van meester Sander. Wat vinden we dat jammer. Hij heeft de kinderen veel 
mogen leren en daardoor heeft hij ook zelf veel geleerd. Een meester in de klas is toch wel 
heel erg leuk. Helaas kan hij niet bij ons blijven. Meester Sander gaat nu de puntjes op de i 
zetten en dan is hij een echte meester. We bedanken hem en natuurlijk hopen we hem ooit 
terug te zien op de Zweng als afgestudeerde meester! 
 
 



 

 

Nieuws uit groep 7/8 
Bezoek WECO de Hondsrug 

Helaas konden wij op vrijdag 20 januari geen bezoek brengen aan WECO de Hondsrug in 

Borger. We hadden niet genoeg vervoer om die kant op te reizen. De lessen in de klas 

hebben we wel gewoon gedaan. Het praktijkgedeelte kwam dus te vervallen. De kinderen 

zouden in de praktijk leren hoe ze veilig om moesten gaan met grote landbouwvoertuigen. 

De kinderen hebben wel wat verkeersregels en borden geleerd, die horen bij 

landbouwvoertuigen.  

 

Spreekbeurt Mathias 

 

Ik heb mijn spreekbeurt gehouden over de dierenarts. Ik heb mijn opa gevraagd om mij te 

helpen, want hij was vroeger ook dierenarts. Gelukkig kon mijn opa ook op school komen 

vertellen. Ik stelde mijn opa veel vragen tijdens de spreekbeurt en hij gaf daar antwoord op. 

Hij vertelde ook een verhaal over een gewond paard. Het paard was op een hek gevallen. 

Mijn opa heeft het paard daarna gered. Mijn opa is een superheld! 

 

Mathias (groep 8) 

 

Spreekbeurten 

In groep7/8 heeft iedereen zijn spreekbeurt gedaan. We hebben superleuke, interessante en 

leerzame spreekbeurten gehad. We hebben bijvoorbeeld geleerd over de zee, diabetes, het 

lichaam, Donald Duck en nog heel veel meer. De onderwerpen waren heel verschillend. De 

kinderen mogen trots zijn op hoe ze het hebben gedaan. De kinderen hebben allemaal tips & 

tops gehad van het publiek in de klas. Ze weten nu waar ze aan kunnen werken voor de 

volgende keer en wat er al goed ging. Later dit jaar zullen er nog boekbesprekingen volgen.  

 

Vervolg groep 8 toetsen en adviezen 

Groep 8 maakt op dit moment de midden cito's. Als de oudergesprekken plaats vinden 

krijgen de kinderen hun definitieve advies. Daarna moet er redelijk snel een keuze gemaakt 

worden welke school de vervolgschool gaat worden. Als deze keuze gemaakt is, sturen jullie 

ons een berichtje en geven wij het aanmeldformulier mee. Voor 15 maart moeten alle 

aanmeldbrieven op de post zijn. School regelt altijd de aanmeldingen. De aanmeldbrieven 

worden dus ook door school opgestuurd. In april maken de kinderen nog de eindtoets. Als 

de score van de eindtoets uiteindelijk hoger valt dan het advies dat wij gegeven hebben, kan 

het advies heroverwogen worden en het advies naar boven toe worden aangepast. Het 

niveau kan nooit meer omlaag.  

 

Vervolg groep 7 toetsen en adviezen 

Groep 7 maakt op dit moment ook de midden cito's. Normaal gesproken krijgen de kinderen 

van groep 7 aan het eind van groep 7 een voorlopig advies. Omdat juf Jolein met verlof is en 

de kinderen volgend jaar weer onder haar hoede heeft, wil ze hier over meedenken. Het 

eerste advies wordt voor deze kinderen gegeven in de eerste lesweken van groep 8. Het 



 

eindgesprek na de cito toetsen kan wel gewoon doorgaan, maar er wordt dus nog geen 

voorlopig advies gegeven.  

 

Oudergesprekken 

In de week van 20 tot en met 24 februari zijn de oudergesprekken. Op Parro komt t.z.t. een 

oproep om je in te schrijven.  

 

Ateliers 

De komende weken hebben we op de dinsdagen weer ateliers. De kinderen hebben allemaal 

hun talenten uitgekozen waar ze dit keer aan willen werken. We wensen iedereen veel 

plezier toe! 

 

Aanwezigheid juf Annet 

 

Donderdagmiddag 26 januari 

Vrijdag 27 januari 

Dinsdagochtend 31 januari 

Woensdag 1 februari 

Vrijdag 3 februari 

Woensdag 8 februari 

Donderdagmiddag 9 februari 

Vrijdag 10 februari 
Woensdag 15 februari 
Donderdagochtend 16 februari 
Vrijdag 17 februari 
Maandag 20 februari 
Woensdag 22 februari 
Vrijdag 24 februari vrij 
 
Op de andere dagen is juf Annet telefonisch te bereiken op de Daltonschool of op het 
volgende telefoonnummer: 06-82303189 Dit telefoonnummer kan ook gebruikt worden in 
noodgevallen tijdens het weekend en in vakanties.  
 
Neem gerust contact op wanneer er vragen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


