
    
  

 

 
Van de directie 
 

Alweer de derde nieuwsbrief ontvangt u van ons. Is het u de afgelopen weken ook 
opgevallen dat het rondom en in de school zo opgeknapt is? Bij deze wil ik iedereen die 

zijn/haar steentje heeft bijgedragen op de klus-dag van 17 september jl. ontzettend 
bedanken voor de inzet en de inspanning. Helemaal top!  
 

Agenda: 
 

OKTOBER: 
5: Start Kinderboekenweek 
12: Opa en omadag 

17 t/m 21: Herfstvakantie 
24: Studiedag team – alle leerlingen vrij 

27: Jaarvergadering oudervereniging 
31: Informatieavond social media 
 

Aanwezigheid directeur in Uithuizen 
30 september – 4 – 7 oktober 

 
Nieuwe school 
Bij de voorbereidingen van de realisatie van een nieuwe school voor de drie basisscholen 

in Uithuizen is de aardbevingsproblematiek een rol gaan spelen. 
Dit betekende dat bij de ontwikkeling van het project rekening moest worden gehouden 

met aardbevingsbestendig construeren. De extra bouwkosten leidden tot een 
noodzakelijke opschorting van het bouwproces. 

Na allerlei bestuurlijke overleggen lijkt er weer beweging in het bouwproces te komen. 
Mochten er ontwikkelingen zijn, dan hoort u van ons. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Natuurlijk besteden wij hier als 
school ook de nodige aandacht aan. Zo willen we deze Kinderboekenweek starten met 

een doemorgen op woensdag 5 oktober. Als opening hebben we Kunny Luchtenberg, de 
oma van Dean en Mandy bereid gevonden, een verhaal voor te lezen uit haar boek: Oet 
schoulkrant. Daarna zullen de kinderen in gemengde groepjes allerlei activiteiten gaan 

doen die in het teken staan van het thema “Voor altijd jong” en waarbij boeken een 
grote rol spelen.  Voor deze ochtend hoeven de kinderen geen eten of drinken mee te 

nemen voor in de kleine pauze, hiervoor wordt gezorgd. We hopen dat het een gezellige 
ochtend zal worden! 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      29 september 2016 



Opa en omadag 

 
Opa‟s en oma‟s staan centraal tijdens de 

Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong! 
Daarom nodigen wij alle opa‟s en oma‟ uit op onze 2 

jaarlijkse opa en omadag op woensdag 12 oktober. Op die 
dag worden alle opa‟s en oma‟s van onze leerlingen 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de groep(en) 

van hun kleinkind(eren),  
Ook dit jaar willen wij de uitnodiging iets breder maken. 

Niet alle kinderen hebben twee oma‟s en opa‟s. Deze 
kinderen mogen een paar mensen uitnodigen die zij zelf 
leuk vinden en aan wie zij hun school willen laten zien. Wij 

denken aan een oom of tante, een aardige buurman of 
buurvrouw, of goede vrienden van de familie. Als opa‟s en 

oma‟s niet kunnen, zijn zij van harte welkom. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

U wordt ontvangen door leden van de oudervereniging. 
- 08.45 – 09.00 uur: inloop met koffie en thee in de centrale ruimte 

- 09.00 – 10.00 uur: bezoek aan de groepen 
- 10.30 – 11.15 uur: bezoek aan de groepen 

U kunt zelf bepalen wanneer u in een groep komt en hoe lang u in een groep blijft 

- 10.00 – 10.30 uur: pauze in de centrale ruimte met koffie of thee voor onze 
bezoekers. 

 
 
Brief Bestuur: 

Onderwerp Datum  

Studiereis 19 september 2016 

 

Behandeld door  

CvB  

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door middel van deze brief wil ik u informeren over de voorgenomen studiereis van 
Margreet de Boer, directeur RKB De Schelp naar Schotland en Tjitske de Jong, MIB-er, 

naar Zweden in de periode van 10-14 oktober a.s. 
 
In het kader van de gekozen onderwijsrichting (gepersonaliseerd onderwijs), 

persoonlijke ontwikkeling van onze leidinggevenden en innovatie paragraaf van onze 
Primenius organisatie, vind ik het essentieel dat alle schoolleiders en MIB ‟ers eens in de 

vijf jaren „buiten de muren‟ van de eigen organisatie en land kijken. 
We gaan naar 3 bestemmingen, te weten Zweden, Amerika en Schotland. 
 

Een nieuwe, frisse kijk op het onderwijs van (jonge) kinderen is nodig om jezelf, de 
school en onze stichting op zichzelf te laten reflecteren en ideeën op te doen die het 
onderwijs ten goede komen. 

 
Uw kind zal geen hinder ondervinden van het afwezig zijn van Margreet de Boer en de 

MIB „er. Ook vind ik het belangrijk u mee te delen dat de financiën voor de studiereis 
zijn gereserveerd en dat 60% vergoed wordt door Europese subsidies. De studiereis zal 
daarom niet ten koste gaan van het schoolbudget. 



 

Als u nog vragen hebt over de studiereis, dan kunt u zich wenden tot Margreet de Boer. 
 

Ik ga ervan uit dat alle opgedane kennis ten goede zal komen van al onze leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
John A.C.H. van Meekeren, 
Voorzitter College van Bestuur 

 
Brief ICT bovenschools 

 
Beste ouder/verzorger,  
 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk een IPad te bestellen omdat de voorraad niet 
toereikend is. 

Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de 
nieuwe Apple producten op de markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 

IPad Air 2 
IPad Air 2 (voorheen):                                  € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 

IPad Air 2 (nu):                                            € 439 (32GB) € 549 (128GB) 
 

De IPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de leverancier 
voor dit model zullen gewisseld worden voor de 32GB versie. 
De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De verwachting is dat 

vanaf maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd.   
Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats van de 

16GB versie. 
Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 ontvangen, 
dan kunt u deze niet omruilen.  

 
IPad Air 1:De IPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden 

z.s.m. geleverd.  
Nieuwe webshop: Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer 
bestellen. 

 
Excuses voor dit ongemak.   

Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 
 
Jeroen Hooijer, Afdeling ICT Primenius  

 
Actie JUMBO 

 

Samen met familie en vrienden kunnen klanten van Jumbo van 7 september t/m 11 
oktober 2016 sparen voor spel- en leermaterialen voor de basisschool van hun 

kind(eren). 

mailto:ipad@primenius.nl


 Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van €10,- 

een schoolpunt met een code. 
 Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen zij de punten toewijzen 

aan een deelnemende school (RKB De Schelp). 
 Aan het eind van de actie verdeelt Jumbo het beschikbare budget over alle 

deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De school 
krijgt dan een cheque uitgereikt. 
 

ZEGT HET VOORT – ZEGT HET VOORT – ZEGT HET VOORT – ZEGT HET VOORT. 
 

 
Nieuws uit groep 1 
 

Zoals iedereen wel gemerkt heeft, zijn we 
bezig met het thema „Dieren‟. We 
begonnen met het ankerverhaal „Een échte 

papegaai’. De kleine papegaai wil wat van 
de wereld zien en dat mag van zijn vader. 

Hij ontmoet onderweg allerlei dieren; de 
olifant, de beer, het stinkdier, krokodillen, 
apen, een schildpad en de pauw en daarna 

ziet hij allemaal kleuren in de lucht en is hij 
weer thuis bij de andere papegaaien. Net 
als de kleine papegaai praten en apen wij 

elkaar na tijdens spelletjes in de klas en de 
speelzaal. De klas is inmiddels gevuld met 

een heleboel verschillende dieren. Vorige week koos iedereen zelf een dier om te verven. 
Wat zijn ze allemaal prachtig geworden! Femke heeft met haar giraf de Plaat van de 
Maand gewonnen. Gefeliciteerd Femke! Iedereen heeft ook nog een papegaai en vissen 

geknutseld en een pauw getekend. Met techniek hebben we hokken voor de dieren 
gebouwd met blokken en verschillend constructiemateriaal. We zongen ook liedjes over 
dieren; Papegaaitje leef je nog, Olifantje in het bos en Ik zag twee beren broodjes 

smeren met allerlei variaties daarop: slangen de was op hangen, bijen auto rijden, 
vliegen baby‟s wiegen, apen wortels schrapen, enz..  Deze week hebben we de letter b 

van beer geleerd. Eva heeft wat dingen die beginnen met de b meegenomen; brood en 
een boekje. Leuk Eva! Vandaag was het meeneemdag en hebben we ‟s middags in de 
klas gespeeld met speelgoed van thuis. 

Volgende week gaan we nog t/m dinsdag door met het thema dieren. Wilt u dinsdag een 
tas meegeven voor de werkjes?  

Woensdag 5 oktober starten we de 

Kinderboekenweek met een doe-morgen. 
Het thema is „Voor altijd jong’ en gaat 

over opa‟s en oma‟s. De kinderen zullen in 
groepjes allerlei verschillende activiteiten 
gaan doen in de school. Tot de 

herfstvakantie werken we in de klas ook 
over opa‟s en oma‟s.  
Maandag 10 oktober is het weer 

spelletjesmiddag. We gaan dan 
gezelschapspelletjes spelen samen met 

kinderen uit groep 6. De kinderen mogen 
ook zelf een spelletje meenemen die we 

dan samen kunnen gaan spelen.  

Woensdag 12 oktober is het Opa-omadag. Elders in deze nieuwsbrief vindt u hier meer 
informatie over. 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


Inloopkwartier; om 8.15 uur gaan de deuren van de school open. Voor de school begint 

mogen de kinderen iets kiezen uit de kast, kleuren, spelen in de constructiehoek of een 
boekje lezen. Misschien wil uw kind iets laten zien of vindt u het leuk om samen met uw 

kind wat te doen. Om 8.30 gaan de kinderen in de kring zitten en gaan we beginnen. 
Het is fijn als u er voor zorgt dat uw kind op tijd in de klas is.  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 

 
Nieuws uit groep 2 
 
Vanaf vorige week is het thema in onze groep: dieren. We hebben het verhaal van de 

kleine papegaai die alleen op pad gaat gehoord.  Op zijn reis komt hij allerlei dieren 
tegen: grote dieren, kleine dieren, lieve dieren, gevaarlijke dieren, mooie dieren, trotse 

dieren en stinkdieren. De kinderen mogen tijdens dit project iedere dag knuffeldieren 
mee naar school nemen. En … onze klas lijkt soms net een dierentuin! We zien apen, 
beren, een hele grote krokodil, papegaaien en zelfs leeuwen en tijgers… In de bouwhoek 

worden hokken voor dieren gemaakt en in de huishoek zien we soms een koe of een 
varken lopen!!  

Tijdens de werklessen knippen 
en plakken we papegaaien, we 
meten hokken van vlechtstroken 

voor verschillende dieren, we 
maken slangen en verven 

dieren.  Alle kinderen zijn er erg 
enthousiast en met veel inzet 
mee bezig. Ook een pluim voor 

het werken in de weektaak: het 
gaat al heel zelfstandig! Super 

hoor!! 
Tijdens de letteractiviteiten staat 
de letter b van beer centraal. Op 

de lettertafel staan al een 
heleboel spullen die beginnen 

met de letter b.  De komende 
weken werken we nog over de letter b en kunnen de kinderen ook nog spullen 

meenemen.  
We zingen ook liedjes over dieren en bedenken zelf rijmteksten bij het lied: „k zag twee 
beren… dat is nog niet zo gemakkelijk maar het brengt wel veel plezier. Zo hadden de 

kinderen dikke pret bij de tekst: „k zag twee mezen, krantje lezen en twee mollen kopje 
rollen… 

We sluiten het project over dieren op dinsdag 4 oktober af. Dan gaan alle gemaakte 
werkjes mee naar huis. Geeft u uw kind dan een extra tas mee? 
De plaat van de maand, met als thema dieren, is gemaakt door Lorenza! Van harte 

gefeliciteerd Lorenza, iedereen 
kan jouw plaat in de gang 
bewonderen.  

Gisteren vierden wij met een 
dierenfeest de verjaardag van juf 

Truus. Alle kinderen waren 
prachtig verkleed en we hebben 
lekkere koekjes gebakken, brillen 

met dierfiguren versierd en 
poppenkast met dieren gespeeld. 
In de pauze hebben we lekker 

„patatjes‟ gegeten en daarna 

maar wel de  
achternaam 

we hebben geen kinderen in de klas waarvan 
de voornaam met een b begint 

koekjes bakken op het feest 



konden alle „dieren, prinsessen, en anders verklede kinderen nog even buiten spelen.  

Als afsluiting van het feest hebben we dierenbingo gespeeld. Dat was een groot succes. 
Foto‟s van het feest staan op de website.  

Juf Truus bedankt iedereen voor de felicitaties en de leuke cadeaus en de klassenouder 
Sheree en juf Reina voor hun hulp. 
Volgende week woensdag starten we de Kinderboekenweek met een doe-morgen voor 

alle groepen. De kinderen hoeven dan geen fruit of drinken voor het fruit eten mee. Tot 
en met vrijdag 14 oktober staat het thema van de Kinderboekenweek „voor altijd jong‟ in 
onze groep centraal. Woensdag 12 oktober verwelkomen wij onze opa‟s en oma‟s in de 

klas tijdens de opa en omadag. Meer informatie herover leest u elders in deze 
nieuwsbrief.  

Maandagmiddag 10 oktober spelen we weer spelletjes met de leerlingen van groep 6. Als 
de kinderen het leuk vinden mogen ze van thuis een gezelschapsspel mee naar school 
nemen. 

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 
 

Groep 3 leest als een trein! We zijn deze week begonnen in kern 2 en er hangen 
inmiddels al 10 letters aan de letterlijn. Met deze letters zijn al heel wat woorden te 
maken( de vieze woorden zijn natuurlijk het leukst…) Dagelijks worden de woordrijtjes 

gelezen en oefenen we hard. De kinderen krijgen weer een nieuw pakketje met woordjes 
mee zodat u ook thuis mee kunt blijven oefenen.  

In groep 4 zijn we met rekenen begonnen met het rekenen tot 100. Eerst met de 
tientallen sommen zoals 40+50=. We maken gebruik van een getallenlijn om zichtbaar 
te maken wat we doen. We maken sprongen van 10 en hupjes van 1. Van hieruit leren 

we ook uitrekenen wat 28+30= . Dit springen kan ook heel letterlijk, we huppen en 
springen regelmatig door het lokaal om een som met je hele lijf  uit te rekenen.  
Vorige week dinsdag hebben we de  eerste uitreiking van de plaat van de maand van dit 

schooljaar gehad. We hebben gewerkt aan het thema dieren en hele mooie, maar ook 
best enge vissen getekend. Door het papier op een speciale manier te vouwen, konden 

we een gewone vis tekenen, maar als je het papier naar beneden doet, zie je een hele 
gevaarlijke bek vol tanden. Kevin was de winnaar met een prachtig gekleurde maar oh 
zo griezelige vis. Gefeliciteerd! Alle vissen zijn in de hal bij de kapstokken te 

bewonderen. 
Volgende week woensdag starten we met de kinderboekenweek. Een prachtig project 
over jong en oud. Deze morgen wordt er een doemorgen op school gehouden en hebben 

de kinderen geen gym. Leesboeken over opa en oma zijn van harte welkom op school. 
Graag wel even voorzien van naam. 

 
Met vriendelijke groeten, juf José en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 
 
Wat hebben we toch een nazomer dit jaar, nog niks geen herfst in de klas. 

Het past er gewoon nog niet bij, de zonnekap draaien we gewoon nog trouw naar 
beneden. 

Ondertussen zijn we lekker met elkaar aan het werk en hebben we weer een aantal 
toetsen gemaakt. De eerste toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis zijn afgenomen, 
en ook voor rekenen en taal. 

De tafels blijven we ook oefenen en herhalen, en nieuwe starten we op. De tafel van 7 is 
nu aan de beurt. De kinderen kunnen thuis ook goed extra oefenen op de computer of 
ipad met rekentuin of de tafelmonsters! 



Spelling schiet ook alweer op volgende week hebben we daar weer een dictee van. We 

hebben het dan over de volgende spellingafspraken; verkleinwoorden, be-ge en ver en 
de D-T in een verkleinwoord. Met rekenen zijn we de afgelopen weken druk bezig 

geweest met het automatiseren tot 20, getalbegrip tot 100, op en aftrekken tot 100. 
Rustig aan maken we eens kennis met de getallen naar de 1000 toe, dit doen we met 
geld briefjes van 100, 10 en euro‟s.  

Dan hebben we volgende week twee jarigen op een dag namelijk Tygo en Jolien op 
dinsdag en Marith op vrijdag. Gefeliciteerd alvast en een fijne verjaardag! Elke 
donderdag beginnen we met een raadgedicht. Dit gedicht lezen en bespreken we samen 

en één woord is onherkenbaar gemaakt. Dat moeten we raden en sturen we dan op. Er 
zaten best lastige gedichten bij, maar soms zitten we ook vlakbij het goede antwoord. 

Erg leuk en zo krijgen de kinderen 10 weken lang met poëzie te maken. Ook zijn we veel 
aan het lezen in de klas. Omdat het best wel leuk is om van elkaar te horen welk boek je 
leest, zijn we vorige week aan het “speeddaten” geweest. We hebben tweetallen 

gemaakt en één vertelde over zijn boek en liet dit zien. Na twee minuten schoof de kring 
met kinderen zonder boek door en konden ze het volgend boek zien en luisteren waar 
het over ging. Zo hebben ze iets gehoord over drie boeken. Deze week draaien we het 

om en mogen de kinderen die nu geluisterd hebben, vertellen over hun boek. Verder zijn 
we al lekker creatief bezig geweest. Kleurrijke schilderijen, zeeën met gedichten en een 

waterdier met wasco en ecoline. 
Woensdag start de Kinderboekenweek met als thema: “ Voor altijd 
jong ” we starten dan met een gezamenlijke doemorgen.  

In de groep zullen we ook gaan werken aan de Kinderboekenweek 
en op woensdag 12 oktober sluiten we af met opa-omadag!   
Dan wensen we iedereen een goed weekend alvast. 

 
Groeten juf Dorien en juf José 

 
Nieuws uit groep 6 
 

De herfst is echt begonnen. De eerste kastanjewebben hangen al in de klas. Buiten 
waait het al wat meer, en binnen wordt het steeds rustiger en gezelliger. Het is fijn 
werken in de klas. De kinderen zijn nu gewend aan alle nieuwe vakken en dingen die er 

in groep 6 bijkomen. Ook hebben we er een nieuwe klasgenote bij, Bente Vogel. Zij 
komt van een andere school in Uithuizen en is vanaf vrijdag bij ons in de klas gekomen. 

We heten haar en haar ouders van harte welkom. Binnenkort komt er een nieuwe, 
actuele telefoonketen. De eerste plaat van de maanduitreiking is geweest. Jenthe heeft 
gewonnen met haar prachtige gekleurde schildpad. De eerste aardrijkskundetoets is 

vandaag geweest, en aanstaande dinsdag is de eerste geschiedenistoets. De kinderen 
hebben hier hard voor gewerkt en we hopen natuurlijk op mooie resultaten. In het 
tweede blok nemen we Groningen onder de loep.  

Met rekenen zijn we maandag gestart met het tweede domein, klokkijken. De analoge 
klok, de digitale klok, het intekenen van een klok en het verschil in tijd tussen 2 digitale 

klokken zijn de doelen voor dit domein. Dit domein sluiten we af, deze week of volgende 
week, als de kinderen zover zijn. Daarna pakken we het domein “Het begin van het 
metrieke stelsel op” en daarbij “Tafels en deelsommen met en zonder rest”. Volgende 

week 5 oktober starten we met de gehele school “de Kinderboekenweek” op met een 
doemorgen. Allerlei activiteiten, gebaseerd op het thema “Voor altijd jong”, komen aan 
bod. We maken er een fijne ochtend van. De woensdag erna zie ik graag alle opa‟s, 

oma‟s (wanneer zij niet kunnen, mag er iemand anders voor komen) tegemoet tijdens 
ons 2 jaarlijkse opa- en omadag! Ook hier maken we een geslaagde ochtend van. 

Misschien is er wel een opa of oma die iets over Groningen, als land, cultureel of taal, wil 
vertellen?? Of iets mee wil nemen wat typisch Gronings is. Aangezien Groningen dan een 
thema in de klas is. Tijdens de Kinderboekenweek, van 5 t/m 14 oktober, ga ik met de 

klas in de kring praten over ieders lievelingsleesboek. Ze mogen het boek laten zien, iets 



erover vertellen en/of een stukje uit voorlezen. Ik zou graag willen dat alle kinderen hun 

lievelingsboek uiterlijk 6 oktober meehebben (graag even de naam erin).  
Nu het sneller ‟s avonds donker is, is het toch fijn om lekker te gaan lezen!!  

Wij wensen u allen een heel fijn weekend toe, 
 
Hartelijke groet, juf Judith en juf Julia 

 
Nieuws uit groep 7 en 8 
 

Wat genieten we allemaal nog van het heerlijke weer. De kinderen spelen allerlei 
spelletjes op het plein, in de klas heerst een geweldige sfeer en de schooldagen vliegen 

voorbij. Wat is de eerste schoolmaand ontzettend fijn begonnen, dikke pluim voor onze 
twee groepen! 
Volgende week start Milou als eerste met het houden van een spreekbeurt. We wensen 

haar hier veel succes mee en we kijken uit naar leerzame momenten met elkaar. 
Wanneer de kinderen een Prezi of 
PowerPoint gebruiken, dienen ze de 

week ervoor hun stick op school te 
testen. Het komt nog wel eens voor 

dat er met een ander programma 
gewerkt wordt of er toch niet juist is 
opgeslagen. Dit is op de dag van de 

spreekbeurt dan erg jammer en dan 
moet het verzet worden.  
Er is een paar weken heerlijk buiten 

gegymd,  maar juf Mignon is nu ook 
weer naar binnen gegaan. Dit vond ze 

afgelopen dinsdag wel lijken op ons 
schelplogo! Juf Jeltje ging 
dinsdagmiddag even een beetje 

dansen en ´rekken en strekken´, met 
de groep in het speellokaal. Wat 

hebben we een hoop lenige kinderen! 

Dinsdag zijn de werk- en omgangsafspraken mee naar huis gegaan. Ze zijn voor de 
kinderen niet onbekend, maar het is goed dat we met elkaar er weer even bij stilgestaan 

hebben. We zien de kinderen uiteraard graag verder groeien in hun zelfstandige 
werkhouding, maar we zijn nu ook al ontzettend tevreden.  
Gisteren startte de Kinderpostzegelactie. We hopen dat de kinderen van beide groepen 

zich weer goed zullen inzetten voor deze belangrijke actie. Volgende week woensdag 
moeten de bestelenveloppen weer worden ingeleverd op school. Vanaf 
woensdag 9 november kunnen de bestelde pakketjes naar de klanten 

worden gebracht.  
Volgende week woensdag start alweer de 62e editie van de 

Kinderboekenweek. Deze vindt plaats van woensdag 5 t/m zondag 16 
oktober. Het thema is ´Oma´s en Opa´s´. En het motto: Voor altijd 
jong. We beginnen woensdag met een speciale doemorgen, die natuurlijk 

ook helemaal in het thema van de Kinderboekenweek zal staan. Voor de rest van de 
periode vragen we de kinderen om maandagmorgen 3 oktober twee dingen mee te 
nemen:  

- Hun lievelingsboek en dit mag ook een prentenboek, waar vroeger uit voorgelezen 
is, zijn. 

- Eén of meerdere foto´s van opa´s en oma´s. Dit mogen uiteraard ook 
familiefoto´s zijn. Hebben de kinderen nog iets anders om te delen over hun 
opa´s en oma´s, bijvoorbeeld een aandenken, dan vinden we dat ook hartstikke 

leuk.  



Alle taalopdrachten zullen tijdens de eerste week in het teken staan van de 

Kinderboekenweek. De kinderen zullen o.a. in een tweetal een interview moeten gaan 
houden met een opa of een oma. Deze zullen we op maandag 10 oktober aan elkaar 

presenteren. En natuurlijk hopen we ook een heleboel opa´s en oma´s te mogen 
begroeten in ons lokaal, tijdens de tweejaarlijkse opa-en omadag op woensdag 12 
oktober. We kijken er weer enorm naar uit, altijd een speciale morgen voor ons allemaal 

op de Schelp! 
Het duurt nog even, maar juf Jeltje zou graag dit schooljaar in het voorjaar weer twee 
keer een leuke ouder- en kindworkshop organiseren. Het eerste thema wordt: Heel 

groep 7 & 8 kookt en bakt…. Ouders die zin en tijd hebben om op een dinsdag op  school 
een workshop te verzorgen rondom koken en bakken, worden van harte uitgenodigd om 

zich op te geven. De bedoeling is om met de kinderen, tijdens diverse workshops, 
dingen te koken en te bakken. Dit gaan we dan in de middagpauze samen met elkaar 
opeten. We horen uw opgave graag van U!  

Volgende week hebben de kinderen de eerste geschiedenistoets op maandag en ook het 
eerste werkwoorddictee op dinsdag. Succes met leren, iedereen! 
 

Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Judith 
 

Kom theaterspelen bij Wonderboom! 
 
Prinsessen, ridders, draken. Boeven, agenten en rechters. Op het schoolplein is veel 

toneel te beleven. Maar er kan nog veel meer! Bij Jeugdtheaterschool Wonderboom leer 
je om theater te spelen op een leuke, vrolijke en open manier. Je mag fantaseren, en 
leert met elkaar samen te werken om een prachtige stukje te maken. Je leert jezelf te 

ontdekken, en vanuit jouw kracht de mooiste karakters neer te zetten.  
Lijkt dit je wat? Meldt je dan aan voor onze cursussen. Van beginners tot ervaren 

spelers, voor iedereen hebben we plek. De eerste kennismakingscursussen zijn vanaf 19 
september. De eerste les zien wij als proefles, waarna je je nog vrijblijvend kan 
afmelden.  

Meldt je aan op www.wonderboom.nl/kindercursus of kom langs op de eerste dag van de 
cursus. 
Vanaf groep 5 kan je bij ons terecht. Voor meer informatie ga naar 

www.wonderboom.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Frank Odijk 
Jeugdtheaterschool Wonderboom 
 

Zpannend Zernike  
 

Backstage in de wereld van wetenschap en technologie met gratis toegang op zaterdag 1 
oktober a.s. in de Groningse binnenstad en op zondag 2 oktober op de Zernike campus. 
Beide dagen van 12.00 – 17.00 uur. 

Kijk ook op : www.zpannendzernike.nl 
 

 
Muziek inspiratie dag – zie bijlage 15/9 jl.: 
Zaterdag 8 oktober 2016, Hogeland College Warffum 

 
Drumsessie: 

Bijgevoegd een poster over een drumclinic van Cesar Zuiderwijk (drummer Golden 
Earring) op zaterdag 15 oktober a.s. in het Hogeland College te Warffum. 
 

http://www.wonderboom.nl/kindercursus
http://www.wonderboom.nl/
http://www.zpannendzernike.nl/


 

 
 

Spreuk: 
Zorg er voor dat je het niet te druk hebt om echt plezier en ontspanning te hebben. 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 oktober 2016 
 

RK. Basisschool de Schelp 
http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

