
    
  

 

 
Van de directie 
 

Alweer de vierde nieuwsbrief ontvangt u van ons. De afgelopen week stond in het teken 
van  de Kinderboekenweek, die startte met een heerlijke doe-ochtend in het teken van: 

”voor altijd jong”.  Echt genieten, ook van de opa‟s en oma‟s  en wat is het belangrijk 
om te lezen en voorgelezen te worden. 
Als u deze brief ontvangt , ben ik net weer terug van mijn studiereis naar Schotland. In 

de volgende nieuwsbrief zal ik u hierover meer vertellen. 
En dan is het de komende week al herfstvakantie. De bomen kleuren en het wordt 

frisser. We zijn ook verwend met die mooie nazomer.  
Voor de leerlingen is de herfstvakantie een dag verlengd. De leerkrachten hebben op 
maandag 24 oktober a.s. een studiedag. Deze dag staat in het teken van o.a. 

rekenleerlijnen.  
 

Op 27 oktober is de ouderavond van de oudervereniging. Net als de andere geledingen,  
geven wij als team ook een presentatie. Ik hoop u allemaal te mogen verwelkomen. Tot 
de 27 oktober a.s. om 20.00 uur. 

 
Namens mijn team wens ik u allemaal een fijne Herfstvakantie! 

 
Aanwezigheid directeur in Uithuizen 
24 – 27 oktober 

 
 

Agenda: 
 

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

25: Luizenpluis 
27: Jaarvergadering oudervereniging – aanvang 20.00 uur 

31: Informatieavond social media 
 
 

NOVEMBER: 
08: Extra schoonmaakavond 

10: Sint Maartenviering in de kerk – 8.45 uur 
21: Voortgangsgesprekken 
24: Voortgangsgesprekken 

28: 1e adventviering 
 

 
Spreuk: 

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen,  

ontstaat er echt contact. 
 

 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      13 oktober 2016 



Zussen Spijk rennen de Eemsmondloop 

 
Afgelopen zaterdag hebben Marandy en Manique meegedaan aan de Jeugd 

Eemsmondloop. 
Beide dames gingen voor het podium, Marandy bij de groep 5 en 6 en Manique bij de 

groep 7en 8. 
Marandy deed het goed, wel moest ze een meisje uit Appingedam en Amsterdam voor 
laten. Maar de 3e plaats wist ze te behouden en dus mocht Marandy op het podium. 

Grote zus, Manique loopt al jaren mee en bijna altijd op het podium, dat was ook deze 
keer de bedoeling.  Helaas ging het ergens mis en is ze gevallen op het asfalt met de 

nodige lelijke schaafplekken tot gevolg. Bril kapot. De EHBO moest er aan te pas komen 
en hierdoor heeft Manique de finish niet bereikt.  
Natuurlijk heeft ze de medaille en het drinken en de bidonzak , net als alle kinderen wel 

gekregen. 
 

Meiden Super dat jullie er waren. 
 
Juf Mignon 

 
 

Nieuws uit groep 1 
 

Vorige week woensdag zijn we gestart met de 

Kinderboekenweek. Het thema is „Voor altijd jong’ en 
gaat over opa‟s en oma‟s. ‟s Morgens kwam Kunny 
Luchtenberg, de oma van Dean en Mandy, voorlezen 

in het Gronings. Daarna begon de Doe-morgen. De 
kinderen gingen in groepjes met leerlingen van groep 

1 t/m 8 door elkaar, door de hele school verschillende 
activiteiten doen. Elke activiteit begon met een boek 
of gedicht. Daarna mochten de kinderen zelf aan de 

slag; hun lievelingsplek tekenen, de stamboom van de 
familie tekenen, op het digibord, een spel met een 
blinddoek voor, gezelschapsspelletjes, dingen 

opschrijven over opa en oma en het dansje „voor altijd jong‟ oefenen. De ochtend werd 
weer gezamenlijk afgesloten op het plein met het liedje en het dansje. Miriam, de 

moeder van Koen heeft deze ochtend meegeholpen met het dansje aanleren. Heel erg 
bedankt!  
In de klas hebben we na de opening van de Kinderboekenweek ook gewerkt over opa‟s 

en oma‟s. Het boek Met opa in het donker stond centraal. Met handvaardigheid hebben 
we opa‟s en oma‟s geschilderd en kettingen geregen. Woensdag was het Opa&omadag. 
De hele ochtend hebben we in de klas veel bezoek gehad. We hebben eerst samen 

gegymd. Na het fruit eten hebben we samen heel veel liedjes gezongen en daarna 
gingen de kinderen schilderen, kettingen maken en spelen. Met hulp van de opa‟s en 

oma‟s natuurlijk. Zowel de kinderen als de opa‟s en 
oma‟s hebben hier ontzettend van genoten! 
Donderdag hebben we de kinderboekenweek 

afgesloten in de klas. De afgelopen weken zijn de 
ramen van onze klas mooi beschilderd door 
Elisabeth (de moeder van Lisanne uit gr.5 en Julian 

uit gr.8). Heel erg bedankt hiervoor! We zien nu 
Kikker en Pompom in de herfst op de ramen. En dit 

komt goed uit, want na de herfstvakantie starten we 
met het thema Herfst. Mochten de kinderen in de 
vakantie noten, kastanjes, blaadjes of andere 



herfstdingen vinden, dan kunnen ze dit zeker meenemen naar school.  

Maandag 24 oktober heeft het team een studiedag en zijn alle leerlingen vrij. 
Donderdag 27 oktober is het meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen. 
Op donderdag 10 november is de Sint Maartenviering  in de kerk. U bent dan ook van 
harte welkom. Aanvang: 8.45 uur. 

Ik wil iedereen graag een hele fijne herfstvakantie toewensen!   
 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
Nieuws uit groep 2 

 
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa‟s en oma‟s centraal onder het motto Voor 

altijd jong. We hebben gemerkt dat de kinderen dit een erg leuk thema vinden. Na een 
prachtig verhaal over Widde Wieven bij de Menkemaborg, voorgelezen door de oma van 
Mandy hebben de kinderen vorige week woensdag tijdens de doe-morgen diverse 

activiteiten rond dit thema uitgevoerd. Zo hebben ze allerlei antwoorden bij vragen over 
hun opa of oma bedacht en de oudere leerlingen hebben het opgeschreven. Dit gaf soms 

heel verrassende reacties. Vooral op de vraag: als jij heel rijk was, wat zou je opa of 
oma dan geven….. Ook hebben ze een stamboom gemaakt en naar aanleiding van het 
prentenboek, Waar is Ludwig? hun eigen lievelingsplek getekend. In de klas hebben we 

werkbladen rond het thema opa‟s en oma‟s in de weektaak gemaakt en ook hebben de 
kinderen zichzelf lezend in hun lievelingsboek gemaakt. We bedanken onze 
klassenouder, Sheree Luchtenberg voor haar hulp tijdens de doe-ochtend. 

Gisteren was het opa en omadag en mochten we 
heel veel opa‟s en oma‟s in de klas begroeten. 

Tijdens de werkles hebben we geverfd, getekend en 
een schilderijtje gevouwen. En de opa‟s en oma‟s 
hebben natuurlijk meegeholpen! Vol trots lieten de 

kinderen ook nog hun weektaak zien. Na het fruit 
eten hebben we een versje voor de opa‟s en oma‟s 
opgezegd en samen liedjes gezongen. In een 

taalactiviteit hebben we in tweetallen raadsels 
bedacht of ik zie, ik zie, wat jij niet ziet gedaan. 

Daarna konden de opa‟s en oma‟s nog even kijken 
bij de gymles en was het tijd om afscheid te nemen. 
We bedanken alle opa‟s en oma‟s voor hun komst. 

We zien u over twee jaar graag terug! 
Vandaag zijn alle werkjes mee naar huis gegaan. 
Het kan zijn dat u een werkje dat uw kind gemaakt 

heeft niet terugziet in de werkjes die mee naar huis 
gaan. Dit werkje hebben we dan in het werkjesboek 

geplakt, die de kinderen als ze naar groep 3 gaan 
mee naar huis krijgen.   
Morgen sluiten we de Kinderboekenweek af met een 

bezoek aan een groep ouderen in het 
woonzorgcentrum de Mieden in Uithuizermeeden. 
Fijn dat we voldoende ouders bereid hebben 

gevonden om te zorgen voor vervoer en 
begeleiding. Bedankt hiervoor! De kinderen hoeven morgen geen fruit of drinken voor 

het fruit eten mee te nemen.  
Na de herfstvakantie gaan we ons verdiepen in het thema: „herfst‟. Dan mogen de 
kinderen voor de herfsttafel ook weer herfstmateriaal mee naar school nemen. We gaan 

dan ook aan de slag met het maken van een lampion en het leren van Sint 



Maartenliedjes. Meer informatie over dit project kunt u tegemoet zien in de thema-brief 

die de kinderen dan mee naar huis krijgen.  
In de herfstvakantie zijn Pim en Joost jarig. Pim viert zijn verjaardag morgen op school 

en Joost op dinsdag 25 oktober. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag 
gewenst! 
Donderdagmiddag 27 oktober is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan 

speelgoed meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen.  
Op donderdag 10 november is de Sint Maartenviering in de kerk om 8.45 uur. U bent 

dan ook van harte welkom.  
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie en denkt u er nog even aan dat de 
kinderen de maandag na de herfstvakantie, in verband met een studiedag van het team, 

ook vrij zijn.  
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 
De afgelopen week was voor de kinderen even anders, met twee andere leerkrachten 

voor de groep. Afgelopen vrijdag was meester Frank er, juf Marian had een ICT 
bijeenkomst. Afgelopen dinsdag was er juf Jolein, zij verving juf José die een cursus had. 
Ook morgen en vrijdag zal meester Frank er zijn om juf Marian te vervangen.  

Met juf José zijn de kinderen vorige 
week dinsdag voor het eerst naar de 

bieb geweest. Elk kind heeft twee 
boekjes gekozen om in de klas te lezen. 
Deze boekjes zijn mee naar school 

gegaan in prachtige tasjes, genaaid door 
Gerda de Jong. We zijn hier erg blij mee! 
Een aantal kinderen misten toch nog de 

biebpas. Voor deze keer kon er geleend 
worden op de pas van school. Voor het 

volgende bezoek graag allemaal de pas 
mee, geen pas is helaas geen boeken. 
We gaan dinsdag 25 oktober weer naar 

de bieb. 
Na de herfstvakantie gaan we starten met het maken van de lampion. Dit doen we 
tijdens de les creatief op vrijdagmorgen van 10.30-12.00 uur. Ik ben op zoek naar 

ouders die het leuk vinden om te komen helpen. Het gaat om vrijdag 28 oktober en 
vrijdag 4 november. U kunt dit doorgeven aan juf Marian. 

We kijken terug op een geslaagde opa en omadag. We hadden een volle klas met alle 
opa‟s en oma‟s erbij, maar wat was het een heerlijk gezicht om al die trotse snoetjes 
van de kinderen te zien. Ze hebben vol trots laten zien wat ze allemaal doen op school 

en hoe het allemaal gaat. We hopen dat de opa‟s en oma‟s net zo hebben genoten. 
Nog 2 dagen en dan is het herfstvakantie. Even een weekje uitrusten, want wat hebben 
we hard gewerkt de afgelopen periode. Groep 3 heeft al heel wat letters geleerd en 

groep 4 rekent al tot 100. We willen de ouders van groep 3 vragen om ook in de 
vakantie te blijven lezen. We merken dat een weekje niet lezen te snel een 

achteruitgang geeft. Het is van belang het te blijven onderhouden. 
Na de vakantie zijn de kinderen de maandag ook nog vrij, in verband met een studiedag 
van het team. We hopen alle kinderen dinsdag 25 oktober weer uitgerust op school te 

zien! 
 
Met vriendelijke groeten, juf José en juf Marian  

 



Nieuws uit groep 5 

 
Wat gezellig gisteren met alle opa‟s en oma‟s. Wat hebben we 

samen leuk gewerkt, we hebben ze voorgelezen uit de 
boeken waaruit zij ons  hebben voorgelezen. We hebben ze 
onze mooie wand laten zien met onze baby foto‟s en waar ze 

zelf op stonden. Kortom we hebben met elkaar een geslaagde 
ochtend gehad. 
Vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek af met het maken 

van appelmoes. Vandaag hebben we een geschiedenis les 
over vroeger gehad. We hebben een leuke week gehad. 

Dan hebben de kinderen afgelopen week een controledictee 
gehad om te kijken of ze de spellingafspraken kunnen 
toepassen. De kinderen hebben dit dictee over het algemeen 

goed gemaakt. Taal hebben we ook het eerste blok 
afgesloten met een toets. 
Met rekenen zijn we aan het springen op de getallenlijn tot 

1000. We hebben ook de eerste stappen gemaakt op de lege getallenlijn en dan niet als 
startpunt nul. We starten bijv bij 235 en doen er dan 452 bij op. We springen eerst met 

sprongen van 100, dan van tien en tenslotte stappen van 1. 
Dan hebben we het eerste blok aan schoolweken gehad en staat de herfstvakantie voor 
de deur.  

De juffen kijken terug op een goede start van het nieuwe schooljaar. We leren elkaar 
allemaal al goed kennen. De kinderen hebben weer een nieuw plekje  in een tafelgroepje 
en leren op deze manier weer met anderen samenwerken. 

We hebben een nieuw fietsrooster hangen voor gym, we hebben al vaak vaste ouders 
maar u kunt ook altijd een keer mee fietsen. 

Na de herfstvakantie zijn de kinderen op maandag vrij, 
wij hebben dan een studiedag en gaan kijken op een 
andere school en ‟s middags ons bezig houden met het 

rekenonderwijs bij ons op school. 
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie! Rust 
lekker uit, geniet en veel plezier in de dingen die je gaat 

doen. 
We wensen Daniël een goede verjaardag toe, hij is 

maandag jarig, fijne dag! 
 
Herfstgroeten, Juf José en juf Dorien 
 

Nieuws uit groep 6 
 
“Voor altijd jong”, het thema van de Kinderboekenweek was erg geslaagd. Een leuke 

doemorgen met verschillende activiteiten, van dans tot zoeken met een zaklamp. De 
kinderen mochten afgelopen weken  vertellen, voorlezen en knutselen over hun favoriete 

kinderboek, er waren leuke boekopdrachten  en uiteindelijk ook nog de Opa en Omadag. 
Het was jong en oud in alle klassen. Lieve opa‟s, oma‟s, zus, tantes, overburen van mijn 
groep kwamen onze klas bezoeken. We vonden het erg gezellig en hebben zeker wat 

geleerd van hen! Groningen is deze ochtend op de kaart gezet. Tevens onze volgende 
provincie om over te werken, te leren en de topografie te kennen.  
Het waren 2 bijzondere weken, omdat we opnieuw een klasgenoot mochten 

verwelkomen, Amber Schaaphok. We hopen dat ze het fijn krijgt bij ons in de klas. Na 
de vakantie komt er een nieuwe, actuele telefoonketen.  Het is heel herfstig in de klas, 

mooie bomen en  dieren hangen er. Met de platen en de huisjes van het project erbij, is 
het een gezellige boel. Na de vakantie maken we een sprongetje naar voren, want voor 
we het weten lopen de kinderen alweer Sint Maarten. Op vrijdag 28 oktober starten we 



in de klas met het maken van de lampionnen. De kinderen en ik zouden het leuk vinden 

als ouders ons hierbij komen helpen. U bent van harte welkom op die vrijdag van 14.00 
tot 15.00 uur.  Op maandag 24 oktober zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. Op 

donderdag 27 oktober is de jaarlijkse vergadering van de oudervereniging. Op maandag 
31 oktober is er een informatieavond van sociale media op school. Uw kind krijgt ook les 
over sociale media in de klas. Het zou fijn zijn u deze avond te mogen begroeten.  In de 

klas heb ik met de kinderen hele fijne gesprekken over  
Kiva onderwerpen.  We voeren gesprekken, doen 
oefeningen en proberen voor elk kind een fijne en veilige 

plek in de klas te creëren. Na de vakantie vullen de 
kinderen, op de Ipad, een soort Kiva leerling enquête in.  

Wat gaat er fijn en wat zou nog kunnen en moeten 
verbeteren? Daar kunnen we weer mee verder als groep en 
leerkracht.  Met rekenen zijn we nu druk bezig met de 

beginselen van het metrieke stelsel. Welke maten 
gebruiken we bij welk voorwerp? En hoe zit het dan met de vierkante meter? We ronden 
dit morgen af. Na de vakantie duiken we de cijfers in. Flink aan de slag met de tafels, de 

deeltafels (met en zonder rest) en de strategie van de plussommen t/m 10.000. Tijdens 
de taallessen oefenen we een aantal begrippen, zoals zelfstandig naamwoord en 

bijvoeglijk naamwoord. Ik wens u allen een heel fijn weekend, en een hele  gezellige, 
herfstachtige vakantie toe! 
 

Hartelijke groet, juf Julia 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 

Met een leuke doemorgen startten we vorige week de 

Kinderboekenweek. Het thema rondom opa´s en oma´s leeft 
in alle groepen dan ook flink. Bij ons hebben de kinderen 
geluisterd naar de herinneringen die bij de eigen foto´s 

hoorden, ze schreven verhalen, maakten gedichten, bereidden 
een voorleesfragment voor om aan ouderen in Hunsingoheerd 

te laten horen. En natuurlijk verwelkomden we woensdag met 
zeer veel plezier opa´s en oma´s bij ons in de groep! Het werd 
weer een heel speciale opa- en oma dag, waar we net als altijd 

weer enorm van genoten. Een heerlijk vol lokaal, leuke 
gesprekken, kinderen die trots lieten zien wat ze doen en 
leren. Dank, ook namens de kinderen, voor een ieders komst.  

Juf Jeltje heeft al veel enthousiaste reacties gekregen op de 
oproep voor ouderhulp. We gaan dinsdagmiddag 25 oktober, 1 

november en 8 november aan het werk met het maken van de 
lampionnen. Ze stuurt de ouders voor die tijd nog een mailtje 
ter bevestiging. Bedankt alvast!  



Op maandagavond 31 oktober, om 19.30 uur,  organiseert juf Marian weer een 

informatieavond voor de ouders van de midden- en bovenbouw over sociale media. De 
vorige avond was ook erg interessant en leerzaam. We nodigen u dan ook weer van 

harte uit om deze bij te wonen.  
De eerste periode sluiten we naar volle tevredenheid af. Er wordt goed en zelfstandig 
gewerkt, een heel positieve inzet voor het huiswerk, mooie spreekbeurten, fijne 

betrokkenheid bij elkaar, leuk speelgedrag op het plein en zo is er nog wel meer te 
noemen. Hier gaan we na de herfstvakantie fijn weer mee verder. Maar nu straks eerst 
genieten van een mooie week en dan zien we elkaar dinsdag 25 oktober terug, i.v.m. de 

studiedag van het team op maandag.  
 

Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Judith 
 

 

 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 november 2016 
 

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

http://www.rkbdeschelp.nl/

