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De jarigen van deze week
Isabella Ruben Lucian Rimmer Kevin

Agenda
13 februari
14 februari
18-22 februari
25 februari
26 februari
26 februari
27 februari
4 maart
4 maart
11 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
28 maart
28 maart

Rapporten mee
Contactavond
Voorjaarsvakantie
Oudheidskamer groep 3-4
Doemiddag terra College
Gastles Zeebenen
Zaalvoetbaltoernooi Leek groep 8
Luizenpluizen
Beebotles groep 2
Beebotles groep 2
Stakingsdag
Beebotles groep 2
Schoolschrijver op bezoek
Open huis Comprix scholen
Naar Appelscha groep 1-2a
Theater groep 1-2b

Freerunnen
We gingen donderdag 7 februari vanaf het schoolplein naar IFKF in Jubbega. Toen we er waren
moesten we even wachten voordat we naar de kleedkamer konden. Toen we in de zaal waren
begonnen we met de warming up. Ze verdeelden ons in groepen en ik zat bij Esmee en Lieke en wat
andere kinderen. En we leerden allemaal leuke trucs. Bent
… Eerst gingen we warmlopen. Daarna werden we ingedeeld in groepen.
De eerste oefening ging wel leuk. We moesten over een auto lopen. Dat ging heel goed.
Daarnaar ging we naar een ander onderdeel. Het lukte super goed om tegen de wand omhoog te
klimmen. Het lukte in 1 keer. Toen de leider floot moesten we alweer naar het een na laatste
onderdeel. Dat was best moeilijk, maar het ging wel goed. Toen gingen we naar het laatste

onderdeel. Hier leerden we de monkey en de speedstep. Dit was de moeilijkste oefening. Ik stootte
m’n knie. Inge
Einde😉

Grote schoonmaak
De lentekriebels komen langzamerhand tevoorschijn! Een
viertal enthousiaste ouders heeft het kleuterplein en het grote
plein helemaal schoongeveegd en schoongeboend. Natuurlijk
lieten de kleuters zich ook niet onbetuigd! Er is gesopt en
geboend totdat alles er weer heerlijk schoon en fris uitziet.
Ouders hartelijk dank voor jullie inzet en kleuters: wat hebben
jullie dat keurig gedaan. Dank jullie wel allemaal!

Voorleeswedstrijd Ooststellingwerf
Afgelopen dinsdag heeft Ellen onze school vertegenwoordigd bij de
voorleeskampioenswedstrijd. Ze heeft erg haar best gedaan. Er waren
meer goede lezers, maar dit jaar was de keus volgens de kenners van
onze school wel extra moeilijk! Zo dicht lagen de voorleesniveaus tegen
elkaar aan. Helaas is het Ellen net niet gelukt om door te gaan naar de
regiofinale. Je hebt het goed gedaan Ellen!
Voor ons ben je nog steeds de schoolvoorleeskampioen!

School schaaktoernooi
Zaterdag 9 Februari gingen we naar het Stellingwerf college voor het school schaaktoernooi.
Meestal zijn er 3 teams met 4 spelers en bij ons in de klas konden we allemaal dus meester vroeg als
in elk team 2 meer spelers mochten. En we hadden nog een 4de team. Toen we daar aan kwamen
kregen we allemaal een team shirt met daar op Tjongeling 1, 2, 3 of 4 en toen gingen we schaken.
We gingen 7 rondes schaken en soms moest je een ronde wachten 1 ronde duurde 20 minuten. Na 3
rondes gingen we patat eten het was wel een beetje koude patat. Na 7 rondes was de prijsuitreiking
Tjongeling 1 : is 13e geworden
Tjongeling 2: is 7de geworden
Tjongeling 3: is 9de geworden
Tjongeling 4: is 11de geworden
Daarna gingen we weer terug naar huis.
En er waren 36 teams.
Dit stukje is geschreven door Tess en Jildou

Freerun.
8 februari hadden we met groep 8 freerunning.
Er waren ook 3 andere scholen.
We kwamen met de auto.
En toen moesten we als eerst aankleden en daarna moesten we de zaal in.
En daar moesten op de bank zitten.
en daarna we deden eerst een warming up.
en daar moesten we eerst rennen en wanneer er werdt gevloten moesten we springen, en daarna
gewoon een beetje strekken en daarna waren er 4 dingen die je kon doen en eentje was over kasten
springen en die moesten we als eerste doen. Daarna moesten we op een auto springen en dan op
het dak staan en er vanaf springen. En daarna moesten we op een muur rennen en toen moesten we

van een steile muur springen en dat was veel korter dan ie leek van boven en de meeste sprongen er
vanaf en sommige gingen gewoon via de palen want als je niet durven mochten namelijk via daar.
Maar de meeste deden dat niet. En toen als 4de vak moesten we steeds op een soort platvorm
springen en steeds iets hoger maar we mochten niet gewoon erop springen dus dat was iets
moeilijker. An toen we klaar waren moesten we eerst op de banken zitten. En dan als laatst mocht je
zelf weten wat je deed. En daarna moesten we terug op de banken zitten en toen kreeg meester
kaartjes. en weer naar de kleedkamers. En toen gingen we terug naar de auto’s en toen gingen we
weer naar school.
Dit is geschreven door Claudia & Elianne.

Klankbordgroep
Het vorige jaar zijn de bijeenkomsten met de klankbordgroep op de plank blijven liggen. Ontwikkelen
binnen onze stichting , werkzaamheden die steeds drukker worden liggen daaraan ten grondslag.
Jammer, want deze bijeenkomsten zijn, zowel door mij, als door de ouders die er aan deelnamen, als
waardevol beschouwd. Hoogste tijd dus om de klankbordgroep nieuw leven in te blazen. Zeker nu we
o.a. bezig gaan met een nieuw schoolplan, waarin de koers voor de komende vier jaar uitééngezet
gaat worden, is het fijn om ideeën van ouders te vernemen, te kunnen sparren en deze in het beleid
te kunnen gaan verwerken. Ook nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, nieuwe
onderwijsvormen, de inzet van ICT, de inzet van personeel, het opvangen van het lerarentekort, etc.
zullen aan bod komen.
De volgende data zijn gereserveerd voor de klankbordgroep:
Woensdag 6 maart
20.00-21.30 uur
Dinsdag 7 mei
20.00-21.30 uur
Woensdag 19 juni
20.00-21.30 uur
Lijkt het u interessant om dit schooljaar 3 x bij elkaar te komen, dan zie ik uw aanmelding voor de
klankbordgroep van harte tegemoet: directie@obsdetjongeling.nl

Stakingsdag
Zoals u ongetwijfeld weet is de 15e maart uitgeroepen tot stakingsdag voor heel het onderwijs.
Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO opleidingen sluiten vrijwel
allemaal hun deuren om hun eisen richting de regering kracht bij te zetten. Ook wij hebben besloten
om , net als vrijwel alle scholen van Comprix, de deuren te sluiten. We melden u dit op tijd. Mocht
het onverhoopt toch blijken dat u geen opvang kunt regelen, dan zullen wij samen met u binnen één
van de scholen van Comprix naar een oplossing zoeken. In de bijlage vindt u de uitleg van onze
stakingseisen.
Team obs de Tjongeling

Nieuws uit de bibliotheek – februari
GEEF EEN BOEK CADEAU! GA 8 FEBRUARI NAAR DE BOEKHANDEL VOOR ‘KRUISTOCHT IN
SPIJKERBROEK’ (€ 2.50)
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken De
leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Het jeugdboek van 2019
is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman ‘Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur
over vriendschap, wreedheid en geloof, dat je meeneemt door Europa in het jaar 1212. Een avontuur
om samen te lezen, voor te lezen of stiekem onder de dekens met je zaklantaarn te ontdekken.’ –
Martha Baalbergen, voorzitter Stichting Geef een boek cadeau
Het prentenboek van de actie Kikker is kikker verschijnt 5 april en is dan te koop voor € 2.00.

Voorjaarsvakantie
Het team van obs de Tjongeling wenst u een heel fijne voorjaarsvakantie toe!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 28 februari 2019

