
    
  

 

 
Agenda: 
 

 
JANUARI: 

12: Koffiemiddag ouders groep 0-1-2 
25: Start nationale voorleesdagen 
25: Voorleesontbijt 

 
FEBRUARI: 

01: Lijnbaltoernooi groep 5-6 
01: Extra schoonmaakavond 
17: Studiedag team – leerlingen vrij 

20 t/m 24: Voorjaarsvakantie 
27: Luizenpluis 

28: Carnaval op school 
 
 

Van de directie 
 

De eerste nieuwsbrief van 2017 waarin we u de beste wensen voor een goed en gezond 
jaar doen toekomen.  
De kop is er al weer van af. De eerste schooldagen zijn voorbij. 

De nieuwe adjunct directeur Willem IJtsma is begonnen en wij wensen hem heel veel 
succes op de Schelp.  

In de nieuwe organisatievorm binnen Primenius wordt er gewerkt in clusters, een aantal 
scholen die samen werken met een clusterdirecteur. De clusterdirecteur wordt bij 
gestaan door een adjunct directeur en/of een teamleider. We juichen deze 

organisatievorm zeer toe. Er is weer een gezicht en een aanspreekpunt voor 4 dagen op 
de school. 
Op RKB De Schelp is Willem IJtsma aangesteld als adjunct directeur en hij is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is het aanspreekpunt op de 
Schelp. Alleen op de dinsdag zal hij er niet zijn, zoals we nu gepland hebben. 

 
Even voorstellen: 
 

Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe 
adjunct-directeur van De Schelp.  Mijn naam is 
Willem IJtsma, samen met Patricia woon ik in het 

Friese Wijnjewoude op een boerderijtje waar we 
naast een hele kudde schapen worden vergezeld 

door twee ezels, een clubje kippen, een stel honden 
en katten en een aantal bijenvolken. 
 

Tijdens de schoolvakanties halen we onze 11 jarige 
Hongaarse vakantiedochter Bianka, al een aantal 
jaren, zo vaak mogelijk naar Nederland om mee te 

kunnen draaien in ons gezinsleven en even te 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      12 januari 2017 



ontsnappen uit het kindertehuis. 

In 1989 ben ik na het behalen van mijn PABO-diploma begonnen als leerkracht groep 
5/6 en groep 7/8 op een basisschool in het Gelderse Laren.  Het werken met kinderen en 

de levendigheid in een school vind ik fascinerend! Het creëren van een leerrijke 
omgeving waarin elk kind geprikkeld wordt vind ik een sport! Met elkaar het onderwijs 
maken waarin elk kind tot z‟n recht komt, daar ga ik voor! Telkens als ik betrokken 

kinderen zie leren en zie stralen, realiseer ik me dat ik het mooiste vak van de wereld 
heb. 
 

In 1998 ben ik, heel veel ervaring rijker en met diploma Intern Begeleider en Remedial 
Teacher op zak; terug gegaan naar het prachtige Friesland. Er lag een enorme uitdaging, 

als directeur op een kleine dorpsschool, op me te wachten. Op deze school zette ik 
samen met het team met behulp van wereldoriëntatie een onderwijsprogramma op 
waarbij het kind centraal stond en kon leren vanuit zijn eigen motivatie, waarin talenten 

benut werden en er werd gekeken naar mogelijkheden en kansen om de beste 
resultaten te kunnen behalen. 
Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. 

Echt gezien worden, zodat je je optimaal kan ontwikkelen in een fijne, veilige 
schoolomgeving. 

 
De afgelopen dagen ben ik warm ontvangen door de fantastische kinderen op de Schelp 

en het geweldige, hardwerkende team en directie op deze fijne school. 

Ik kijk met veel plezier uit naar het werken op de Schelp en de samenwerking met het 
team, de directie, de kinderen en de ouders. 

 

Ik hoop de komende periode ook kennis te kunnen maken met jullie als ouders/ 
verzorgers. 

Mochten er vragen zijn, kom gerust langs; de deur staat open, de koffie staat klaar. 
Ik ben aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 
Oan‟t Sjen, 

 
Willem IJtsma 

 
 
Privacy 

Jaarlijks moet iedere school opnieuw toestemming vragen aan ouders voor het 
fotograferen of filmen van het kind voor het gebruik op website en sociale media. U kunt 

bij de leerkracht of directeur aangeven als u niet akkoord bent. 
 
Voorleesdagen 

De start van de Nationale Voorleesdagen is 25 januari a.s. Deze datum staat niet juist op 
onze kalender vermeld. 

Op 25 januari wordt ook het Nationaal Voorleesontbijt gehouden op RKB De Schelp. 
 
Studiedag 

Op de kalender staat ook de studiedag NIET JUIST vermeld. Deze studiedag wordt niet 
gehouden op 25 januari a.s., maar op 17 februari. 

 
Naschoolse catechese Uithuizen  
Deze wordt gehouden in de pastorie links van de kerk naast de school op 

dinsdagmiddagen van 15.uur tot 15.30 uur  

Groep 1  t/m  groep 4     1e catechesegroep: alle kinderen  (ook niet van de kerk) zijn 
welkom – de toegang is gratis.     



Dinsdag 17 januari 2017 -  dinsdag 7 februari  - dinsdag 7 maart  - in  april  voor Pasen 
viering van de school in de kerk, geen kerkles.  

Groep 5  t/m  groep 8  2e catechesegroep :   
op donderdagmiddagen van 15.15 uur tot 15.45 uur: donderdag 19 januari 2017 - 
donderdag 9 februari  -donderdag 9 maart  - in april voor Pasen:   viering van de school 

in de kerk, geen kerkles.   

 
Tijdelijke oplossing voor vervangingsproblemen door Wet werk en zekerheid (Wwz)  

De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in 
de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden 
januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 

en 2018 tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de 
ketenregeling. De PO-Raad is blij dat hiermee erkend wordt dat er binnen het PO een 

probleem is met vervanging als de Wwz onverkort wordt toegepast. 
 
Goede voornemens 

Zou u als u uw kind naar school brengt, dit graag tussen kwart over 8 en half 9 en 
tussen kwart voor 1 en 1 uur willen doen. De leerkrachten willen graag op tijd beginnen. 

 
Als u ze ophaalt om 12 uur of kwart over 12 of ‟s middags om 3 uur, zou u dan bij het 
hek willen wachten.  

Het is niet fijn bij het afsluiten van de ochtend en/of middag dat de kinderen worden 
afgeleid door de wachtende ouders.  

 
Spreuk: 
Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn. 

 
Lege batterijen: lever ze in op school! 

 
Graag brengen wij u graag nog even weer onder de aandacht dat het mogelijk is om op 
school uw lege batterijen in te leveren. Het levert school namelijk ook iets op: Voor elke 

gespaarde kilo krijgen wij 25 cent, die wij weer kunnen besteden bij onze 
schoolleverancier. Een makkelijke manier om te sparen voor nieuwe dingen! 
De spaarton staat in de centrale hal naast de grote deur.  

 
Extra Schoonmaakavond 

 
 
Woensdag 1 februari 2017 is er een extra schoonmaakavond van 19:30 - 21:30 uur.  

Hierbij de nieuwe samengestelde schoonmaak lijst met daarin enkele ouders die vorige 
keer niet zijn geweest. 
We willen immers dat niet steeds dezelfde ouders hun steentje bij blijven dragen, dit 

doen we met zijn allen samen. 
Het zou erg fijn en gewenst zijn dat een ieder die op deze lijst staat aanwezig zal zijn. 

Mocht uw verhinderd zijn, graag voor vervanging regelen en of tijdig af melden bij Julisa 
Beaumont  06-27006446.  
Vergeet uw emmertje en schoondoekje niet mee te nemen zodat we er een gezellige 

schoonmaak avond van kunnen maken.  
  
  

Keylan Garba Chaibou Maiga, Isabel Bennink, David Bos, Thijmen Zwart, Freerk 
Middendorp,  Nikitta Nalumansi, Norah Spoelman, Victoria Swalow, Keano Jager, 

Lorenza Spanu, Christiano Batema, Dominique Bultena, Kiandra Sint Jago, Nienke 
Bouman, Kevin Kooter, Roos Markerink, Lieke Modderman, Marlein Baar, Nick Bodewes, 



Lisanne Bolt, Jolien Doff, Justin Schollema, William Hielkema, Iris Kroeze, Robert Liewes, 

Marandy Spijk, Jesse Bolman, Minke Bos, Demian van Dijk, Roan Veenstra, Elise van 
Dijk, Mathijs Paaps, Jada Mulder, Robert Pol, Jarick Saragoza 

 
Namens de oudervereniging,  Julisa  Beaumont 
 

Trefwoord 
Een goed begin…  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 3  

In de week van 9 t/m 20 januari staat in de methode Trefwoord het thema “Een goed 
begin” centraal. Het nieuwe jaar is begonnen en dat voelt altijd heel bijzonder. Je vraagt 
je af wat het nieuwe jaar allemaal gaat brengen.   

Beginmomenten zijn spannend, leuk of soms zelfs moeilijk. Soms maak je een stap in 
een nieuwe fase in je leven, bijvoorbeeld je eerste schooldag, eerste rijles of naar het 

voortgezet onderwijs. Soms horen daar rituelen bij. Bij oud en nieuw horen vuurwerk en 
oliebollen. Dat ouders hun kindje laten dopen na de geboorte is ook een ritueel.  

De Bijbelverhalen gaan over de jonge Jezus. Deze verhalen hebben allemaal iets van een 
begin in zich. Zo moet Jezus als de eerstgeborene volgens de Joodse voorschriften aan 

God worden ingewijd. Dat gebeurt met een ritueel in de tempel waar de oude Simeon in 
Jezus de langverwachte Messias herkent.  

Op twaalfjarige leeftijd gaat Jezus naar de tempel. Als „Zoon van de Wet‟ hoor je dan de 
Heilige schriften te kennen.  Jezus doet meer. Hij gaat met de Schriftgeleerden in 

gesprek. De Schriftgeleerden zijn verbaasd over zijn toewijding en kennis.   

Als Jezus volwassen is laat Hij zich dopen door Johannes de Doper. Opnieuw doet Hij iets 
nieuws. De doop symboliseert het afleggen van de oude mens. Je komt als nieuw mens, 
als kind van God tevoorschijn.   

Jezus verkondigt ook het bijzondere van het Rijk van God en vraagt vissers om vissers 
van mensen te worden. Een echt nieuw begin…  

Ook is er de animatie over de vijgenbom die geen vijgen geeft. De eigenaar wil de boom 
omhakken. De tuinman geeft de boom nog een kans. We kunnen zien wat goed 

verzorgen doet…  

In de onderbouw staan kinderen stil bij de betekenis van opnieuw beginnen. Zij 
onderzoeken welke uitdrukkingen en spreekwoorden er zijn in onze taal. Kinderen gaan 
in gesprek over de vraag hoe bijvoorbeeld de dageraad begint. En ze luisteren naar het 

verhaal over de acteur. Zijn eerste act mislukt mag hij dan opnieuw beginnen?  

In de middenbouw en bovenbouw gaan de kinderen aan de slag met wijsheden over 
beginnen. Wat betekent het als de boerin zegt: „De koe bij de horens vatten‟. Of als we 
voor een klus staan en zeggen „De kop is eraf‟.  

Zij lezen het verhaal „Eens iets gestolen, altijd iets gestolen‟. Jonans juf  is haar 
mobieltje kwijt. Iedereen kijkt naar hem, want hij heeft ooit iets gestolen. Jonan 

schaamt zich, maar hij is ook boos. Hij heeft zijn straf gehad en wil met een schone lei 
beginnen. Maar iedereen in de klas vindt schijnbaar dat Jonan nog steeds een „dief‟ is. 

Maar heeft Jonan de telefoon van juf ook echt gestolen of is er iets anders aan de 
hand…? De kinderen gaan met elkaar in gesprek over vooroordelen. Maar ook over dat 
mensen het verdienen om een nieuwe kans te krijgen.  



Soms moet je beter nadenken. Dan zeggen we „Bezint eer gij begint‟. Zo besluit Anil bij 
een vakantievriendje te gaan logeren dat hij eigenlijk niet echt goed kent. Tijdens de 
vakantie hebben ze samen hartstikke fijn gespeeld. Als Anil bij Paco thuiskomt gaat het 

toch een beetje anders…   

 
Nieuwjaars instuif 

 
De Commissie Sportieve Recreatie van Uithuizen organiseert weer een spetterende 
Nieuwjaarsinstuif 2017. Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 14 januari 2017 in 

MFC De Mencke in Uithuizen. Aanvang is 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Zoals jullie van ons gewend zijn zal de sporthal weer vol staan met  luchtkussens grote  
survival baan  grote apekooi  en andere leuke dingen. Entree is net als andere jaren € 

3.00 per persoon. Het is voor kinderen vanaf  3 jaar. Deelname is voor eigen risico. 
 

Commissie Sportieve Recreatie, Uithuizen. 
 
Nieuws uit groep 0-1 

 
Maandag was weer de eerste dag na twee 
kerstvakantie. Een spannende dag voor Luca, 

Mara en Luuk, want voor hen was het de eerste 
schooldag. Welkom bij ons in de klas! Het 

nieuwe thema is Pluk van de Petteflet. Juf leest 
elke dag voor uit het boek. En zo leren we Pluk 
kennen en iedereen die in de Petteflet woont; 

mevrouw Helderder, de stampertjes, meneer 
Pen van het boekwinkeltje, Aagje die niet vies mag worden en de Majoor. Pluk komt ook 
andere dieren tegen; Dollie de duif, Zaza de kakkerlak, Duizeltje het eekhoorntje met 

hoogtevrees, Langhors het hele lange paard van de Majoor en Karel met de houten poot. 
In de klas hebben we de petteflet met boven de torenkamer van Pluk. Hier kunnen de 

kinderen luisteren naar cd‟s met verhalen over Pluk in een hoorspel. Beneden is het 
boekwinkeltje van meneer Pen met boeken en kleurplaten. De huishoek is de flat van 
mevrouw Helderder en daar wordt goed schoongemaakt!  

Het verhaal van Pluk begint met Pluk die in zijn kraanwagentje op zoek is naar een 
huisje. Daarom hebben we deze week allemaal een kraanwagentje geknutseld. En met 
verf hebben we de zeepbellen van mevrouw Helderder gestempeld.  

De letter die tijdens dit thema centraal staat is de s van 
stampertjes. De kinderen mogen ook weer dingen die met 

de s beginnen van huis meenemen. 
Vandaag is er een nieuwe stagiaire bij ons in de klas 
begonnen: Nicole Goossen. Ze zit in klas 4 VMBO van het 

HHC en blijft bij ons tot eind maart. 
Op maandag 16 januari 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.  

Op 17 januari is Eva jarig en op 22 januari is Femke jarig. 
Ze worden allebei 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne dag! 

Dinsdag 24 januari is weer de Plaat van de Maand. 
Op woensdag 25 januari beginnen we de Nationale 
Voorleesdagen met een voorleesontbijt. Vanaf donderdag 

26 t/m donderdag 2 februari mag er elke ochtend een 
vader, moeder, opa of oma bij ons in de klas komen 

voorlezen! In de gang hangt een lijst waarop u zich kan 



inschrijven.  

Op donderdag 26 januari is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 
meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen. 

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nationale voorleesdagen en voorleesontbijt in groep 0-1 en 2 
 

Van woensdag 25 tot en met zaterdag 4 februari vinden De 
Nationale Voorleesdagen 2016 plaats, met als landelijke aftrap 

Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 25 januari.  
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt 

bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het 
hun heel veel plezier! Zo worden kleintjes grote lezers. De 

kinderen van groep 0-1 en 2 beginnen woensdag 25 januari samen met een 
voorleesontbijt op school. Om het extra speciaal te maken mogen de kinderen dan in 
hun pyjama op school komen. Geeft u wel gewone kleren mee voor de rest van de 

ochtend. (Graag in een tas aan de kapstok hangen) Er hebben zich al een aantal ouders, 
opa‟s en oma‟s aangemeld die tijdens deze speciale voorleesdagen een boek uit de 

Prentenboeken TopTien, voor willen lezen. Er zijn nog een aantal dagen waarvoor we 
nog een voorlezer zoeken. Voor het voorlezen ontvangt u een boek van de leerkracht. 
We verheugen ons erop! We verzoeken u, om het boek voor alle kinderen „nieuw‟ te 

houden, de prentenboeken niet alvast thuis voor te lezen.  
 

Namens de onderbouw,  juf Truus 
 

Nieuws uit groep 2 

 

Na twee weken kerstvakantie, waarin de kinderen op het laatst nog 
even van de sneeuw hebben genoten, zijn we maandag gestart met 
een nieuw thema. Flip de Beer die de komende weken bij ons in de 

groep op bezoek is, had naast zijn koffertje met kleding ook een 
cadeau meegenomen. Het cadeau was plat en een beetje zwaar en de 

vorm deed de kinderen denken aan een boek. Dat bleek het ook te 
zijn: het boek van Pluk van de Petteflet! Voor de komende weken is dat 
ons nieuwe thema. De juffen lezen iedere dag een aantal hoofdstukken 

voor en zo leren we alle bewoners van de Petteflet, maar ook Dollie de 
duif, Karel met de houten poot, Duizeltje het eekhoorntje en Langhors 
het hele lange paard kennen. De lees-schrijfhoek is nu het 

boekwinkeltje van meneer Pen en de huishoek is de kamer van 
mevrouw Helderder. Zij houdt van netjes en schoon. Met spuitbus, 

plumeaus, sponzen en allerlei andere schoonmaakattributen kunnen de 
kinderen zich tijdens hun spel identificeren met Mevrouw Helderder. En 
tijdens het theedrinken ... natuurlijk de pink netjes omhoog! Van 

blokken in de bouwhoek en van constructiemateriaal worden prachtige 
flats gebouwd en in de winkel van meneer Pen schrijven de kinderen in 
schriftjes woorden uit het verhaal.  

Het verhaal begint met Pluk die in een rood kraanwagentje komt 
aanrijden en dus hebben we als zelfstandig werken opdracht in de 

weektaak een kraanwagentje gevouwen, geknipt en geplakt. Dat het thema de kinderen 
aanspreekt konden we zien aan het enthousiasme waarmee ze aan de slag gingen. Ook 



het zelfstandig werken met de weektaak gaat steeds beter, we werken nu met een 

stoplicht als ondersteuning bij het zelfstandig werken. Als het stoplicht op rood staat 
komen de kinderen niet bij de juf als ze iets niet weten of kunnen, maar mogen ze wel 

elkaar om hulp of advies vragen. Geweldig om te zien hoe er wordt samen gewerkt!  
Tijdens de werklessen maken we ook Aagje en Pluk en Langhors.  
Gedurende dit thema staat de letter s van de stampertjes centraal. Het zou leuk zijn als 

de kinderen van thuis iets mee mogen nemen dat met deze letter begint.  

 
Gisteren is Flip de Beer met zijn logeerpartijtjes bij de kinderen uit onze groep 
begonnen.  Op het rooster dat in de gang hangt kunt u zien wanneer Flip bij uw kind 

komt logeren. 
Gisteren was juf Reina jarig. Vrijdagochtend 13 januari zullen we met groep 2 voor haar 

zingen en een gezamenlijk cadeautje aanbieden. Van harte gefeliciteerd juf Reina!  
Gisteren zijn ook de lessen voor het behalen van het beweegdiploma begonnen. Iedere 
donderdag  krijgen de kinderen van groep 0-1 en 2, gymles van Stijnie Smit van de 

gymnastiekvereniging SVU uit Uithuizen.  
Juf Lisette heeft met de leerlingen van groep 2 op 15 december haar verjaardag gevierd. 

Ze wil de kinderen bedanken voor de gezellige dag en de prachtige cadeaus. 
Een week later was onze stagiaire Rob voor het laatst in de groep. Hij blijft wel in 
Uithuizen want hij gaat de komende tijd stage lopen bij de Jumbo. 

Maandag 16 januari spelen we weer gezelschapsspelletjes. Als de kinderen het leuk 
vinden mogen ze dan een gezelschapsspel mee naar school nemen. Let u er even op dat 
het spel geschikt is om met 4 kinderen te spelen? 

Dinsdag 24 januari onthullen we weer een nieuwe plaat van de maand.  
Woensdag 25 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. We houden dan het 

voorleesontbijt in pyjama en meester Willem komt voorlezen!! Meer informatie hierover 
leest u elders in deze nieuwsbrief. 
Donderdag 26 januari is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan iets van 

speelgoed mee naar school nemen en er ‟s middags over vertellen en mee spelen.  
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 

 
2 heerlijke weken vrij, wat hebben de kinderen en juf ervan genoten. Maar wat is het 
ook fijn om elkaar weer te zien. In de klas even zoeken naar het plekje, want juf heeft 

de groepjes veranderd en zelfs de hele klas. Groep 3 is naar het raam geschoven en 
groep 4 zit nu aan de kant van de muur. Even wennen hoor, we lopen regelmatig naar 
de verkeerde kast.  

Na de vakantie hebben we weer luizenpluis gehad. De ouders controleren alle kinderen 
zo goed mogelijk, maar we vragen u ook om toch uw kind thuis ook regelmatig te blijven 



controleren. We hebben het afgelopen half jaar toch een aantal gevallen van hoofdluis 

gehad. 
Er was maandag een nieuw gezicht in de klas, namelijk juf Carolien Knol. Zij komt de 

komende 3 maanden op maandag en donderdag stage bij ons lopen als klasse assistent. 
Van harte welkom bij ons in de groep, we wensen je een fijne en leerzame tijd toe! 
Groep 3 gebruikt deze week na de kerstvakantie om nog even de letters en woorden van 

kern 5 te herhalen. Er zijn een aantal lastige letters aangeleerd, de zogenoemde 
tweetekenklanken. Dit zijn onder andere de ou, ie, eu. Vrijdag sluiten we kern 5 af en 
gaan we op naar de laatste kern waarin letters aangeboden worden. De komende weken 

zullen we in de klas dan ook veel extra oefenen op alle letters, omdat de kinderen aan 
het eind van deze kern hun letterdiploma kunnen halen. Hiervoor moeten ze alle 

aangeboden letters vlot kunnen benoemen. Oefent u thuis ook mee? 
Aanstaande maandag 16 januari hebben we feest in de klas. Juf Marian viert deze dag 
haar verjaardag. Door een foutje is dit niet op de kalender gekomen, maar we vieren het 

natuurlijk wel! De kinderen hoeven voor de kleine pauze geen eten en drinken mee te 
nemen. We gaan deze morgen wel naar gym. De kinderen mogen, als ze dat willen, 
verkleed naar school komen. Houd u wel rekening met het naar gym gaan? Het lijkt flink 

koud te worden en sommige verkleedkleren zijn erg dun. Dan graag even extra kleding 
meegeven. 

Eind deze maand gaan we beginnen met het afnemen van de CITO‟s  om zo de 
vorderingen van de kinderen goed te kunnen volgen. We nemen toetsen af voor 
rekenen, spelling, begrijpend lezen groep 4, en lezen. De resultaten van de toetsen 

zullen met u besproken worden in de rapportgesprekken die in maart zullen worden 
gehouden. 
Woensdag 25 januari organiseren we op school weer het voorleesontbijt. De kinderen 

mogen in pyjama naar school komen. We gaan gezellig luisteren naar een verhaal en 
zullen gezellig samen ontbijten. Er is deze morgen geen gym. 

 
Hartelijke groeten, juf José en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 
 
We zijn weer van start gegaan maandag, iedereen was weer 

gezond en uitgerust terug van de vakantie. 
Eerst maar eens even ons nieuwe plekje zoeken en dan uitgebreid 

in de kring voor de vakantie verhalen. Iedereen heeft een fijne 
vakantie gehad en leuke dingen gedaan van logeren tot 
zwemmen, we hebben weer van alles gedaan. 

Gym hadden we voor een keer in de Kennedylaan afgelopen 
maandag, dat was wel even weer wat anders dan de sporthal. 
Dinsdag hadden we dictee van WP 17 t/m 20 sommigen moesten 

even inkomen maar het volgende dictee gaat vast thuis beter 
geoefend worden. 

Met rekenen hebben we het de komende weken over 
verhaaltjessommen, geld en grafieken ook blijven we automatiseren en aan de tafels 
werken.  

Taal hebben we hoofdstuk 9 opgestart en met spelling zijn we verder gegaan met WP 
21. 
Januari de maand van de rust maar ook van de CITO toetsen, deze week en volgende 

week nog niet maar de week erop gaan we van start. Kijken of we de stof van het 
afgelopen halfjaar wat beheersen en kijken wat we misschien nog lastig vinden en waar 

we met elkaar aan gaan werken. 
Met KIVA hebben we de centrale maandregel; “We helpen elkaar”. Hoe kunnen we dit 
doen? Niet alleen in de klas maar ook als school. We kunnen bijv. een kleuter die is 

gevallen op het plein helpen. 



In de klas hebben we elke week een groepsregel, en een werkregel, waar gaan we extra 

op letten en waar mogen we elkaar op aanspreken als we het vergeten zijn. “We kijken 
eerst naar ons zelf en dan naar een ander” en met werken kijken we naar; 

“samenwerken is fluisteren” elke maandag bedenken we met elkaar weer een nieuwe 
regel. Dagelijks kijken we even met elkaar of het goed is gegaan. 

Dan gaan we aan de slag met de plaat van de maand want 

binnenkort is er weer een nieuwe uitreiking met als thema; 
“je lievelingsboek”. 
Dan hebben we woensdag 25 januari de start van de 

Nationale voorleesdagen en beginnen we als school met het 
ontbijt. Woensdag 1 februari hebben we lijnbaltoernooi verder 

informatie volgt de komende weken nog. 
Dan wensen we iedereen alvast een fijn weekend 

 

Groeten, juf José en juf Dorien  
 
 

Nieuws uit groep 6 
 

Het was weer genieten, die 2 weken 
vakantie, met de feestdagen erbij in. 
Iedereen kon even bijkomen, voor we 

weer voor volop aan de slag gaan. Ik 
wens u allen een geweldig 2017 toe! 
Ook kijken we terug op een heel fijn 

kerstfeest met elkaar in de kerk en op 
school. Het was heel fijn om met de 

kinderen en vele ouders samen te 
vieren en te zingen. Heerlijke 

gerechten en toetjes 

stonden in de klas klaar. 
Het was heel gezellig met 
elkaar. We hebben lekker 

gegeten, gedanst en zijn 
voldaan weer naar huis 

gegaan. Ouders, ook dank 
hiervoor. 
Wat staat de kinderen 

allemaal in januari te 
wachten…. Volgende week 
gaan we een begin maken 

met de citotoetsen. We nemen een aantal weken de tijd om alles af te krijgen. De 
ontwikkelingen krijgt u tijdens het rapportgesprek in februari te zien. Woensdag 18 

januari ga ik weer een dagje naar school en zal er vervanging zijn.  
Op woensdag 25 januari nemen wij afscheid van juf Sarah. Zij gaat vanaf half februari 
stage lopen in groep 7 en 8 en wensen haar veel succes.  

Ook starten wij deze dag met de Nationale voorleesdagen, met als voorproefje een 
voorleesontbijt. De kinderen worden op de normale schooltijd verwacht met een lege 
maag. Op school krijgen zij een belegd broodje en drinken. Terwijl de kinderen lekker 

ontbijten, leest juf een aantal (prenten)boeken voor. Ik zou het leuk vinden als de 
kinderen zelf ook één prentenboek meenemen die zij erg leuk vinden,  (graag even de 

naam erin) en die wij in de voorleesperiode kunnen voorlezen.  
Op woensdag 1 februari is het jaarlijkse lijnbaltoernooi. Een sportactiviteit waarin alle 
kinderen van de basisscholen in Uithuizen en omgeving actief aan deelnemen. Tijdens 



deze ochtend hebben we ook ouders nodig die een groepje kinderen begeleid. U kunt 

daarom door de klassenouder gebeld worden. Ik wens u allen fijne dagen, 
 

Hartelijke groet, juf Julia 
 
Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Onze hartelijke wensen voor een gezond en liefdevol 2017! Zo zijn we maandag ook in 

de kring met elkaar begonnen, we verbonden onze handen en wensten elkaar weer net 
zulke fijne en leerzame schoolmaanden toe. Iedereen genoot van de kerstvakantie en 
met elkaar zullen we er een positieve, eerste maand van gaan maken. Een maand die in 

het teken staat van veel onderwijs en toetsing, maar niet alleen bij ons. De kinderen van 
groep 8 bezoeken de open dagen van 

scholen van het Voortgezet 
Onderwijs,  die in onze regio worden 
aangeboden. Gisteren bracht juf 

Jeltje groep 8 al voor de leuke open 
lessen naar het Hogeland College in 

Uithuizen, dit mocht onder schooltijd. 
Volgende week woensdagmiddag 
gaan ze ook weer allemaal samen 

naar de open lessen op het Hogeland 
College in Warffum. U kunt als 

ouders onderling even contact leggen 
voor het brengen en halen van de 
kinderen, mochten ze niet met de 

fiets gaan? Ze mogen op school wel 
even een broodje blijven eten, 

voordat ze weg gaan. Aankomende 
zaterdag is de de open dag op het 

Hogeland College in Uithuizen, 
volgende week woensdagmiddag- en 
avond op het AOC Terra in Winsum. 

Voor alle data verwijzen we u naar de folders en informatiegidsen die u van ons de 
afgelopen maanden ontvangen heeft. Ook bij de deur hangen alle posters. Heeft u nog 

vragen, loop gerust bij ons binnen. We wensen alle kinderen, en natuurlijk ook u als 
ouders, een fijne kennismaking op de vervolgschool. Natuurlijk mogen ook kinderen van 
groep 7 en hun ouders de open dagen gaan bezoeken! 

Voor de kerstvakantie is in het gezin van Jarick het zusje Luna geboren. We hebben deze 
week een mooie geboorteslinger gemaakt en we wensen het gezin een heel gelukkige 

tijd met Luna. Geniet van elkaar en de hartelijke wensen voor een mooie toekomst 
samen!  
Zoals u in een extra mail van juf Margreet heeft kunnen lezen, zal juf Judith een dag 

minder gaan werken. Juf Jeltje zal tot de zomervakantie daarom ook donderdags komen 
lesgeven. De spreekbeurten en werkstukken voor groep 7 zal juf Judith blijven 

begeleiden. De spreekbeurten worden nu alleen gehouden op de vrijdag. Groep 7 moet 
uiterlijk 30 januari het onderwerp van het werkstuk aan juf Judith doorgeven. Groep 8 
kreeg deze week de werkstukken van juf Jeltje terug. Zij heeft met ontzettend veel trots 

en plezier in de kerstvakantie de resultaten gelezen en beoordeeld. Iedereen had een 
goed, een prachtig resultaat. Een dikke pluim voor alle inzet! De kinderen van groep 7 

hebben ook de werkstukken kunnen bekijken en hebben een idee gekregen wat er 
verwacht wordt. We wensen ook hen veel succes met hun eerste werkstuk. Juf Judith 
biedt altijd hulp, wanneer dit gevraagd wordt. En dan zijn er ook nog kinderen in groep 

8, waar mee overlegd kan worden.  



Volgende week begint juf Jeltje met de toetsing van het CITO Leerlingvolgsysteem. De 

eerste toetsen zullen zijn Woordspelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. In de 
week van 23 januari zullen we beginnen met Rekenen en Wiskunde en 

Werkwoordspelling. Het gewone toetsrooster gaat ook door, maar er zullen wel 
aanpassingen komen in het rooster. Juf Judith zal de komende twee maanden de lessen 

voor creatief gaan verzorgen op de vrijdagmiddag. Deze gaan na de toetsmaanden weer 
naar de dinsdagmiddag.  
De ouders van groep 8 ontvangen volgende week per mail een uitnodiging voor het 

adviesgesprek, dat we in de week van 13 februari met u en uw zoon/dochter zullen 
houden. Hierover hebben we u voorgelicht tijdens de laatste informatieavond op 12 

december. Voor de voorjaarsvakantie ontvangt u dus het schooladvies en kunt u 
aanmeldformulieren voor de school van ons meekrijgen. We nodigen u niet meer uit 
voor het rapportgesprek, dat na de voorjaarsvakantie wordt gehouden. Uiteraard krijgen 

de leerlingen van groep 8 wel een rapport mee. Wanneer u hier toch vragen over heeft, 
mag u altijd een afspraak met ons komen maken. De ouders van groep 7 worden wel 

uitgenodigd voor een rapportgesprek en in juni zijn voor deze leerlingen alle gesprekken 
een half uur, om alvast ook te praten over het voorlopig schooladvies.  
Juf Jeltje wil graag dat alle kinderen in de groep voor woensdag 18 januari een 

bibliotheekpas hebben, als dat al niet het geval is. Maandag 23 januari neemt iedere 
leerling in ieder geval één informatieboek en één leesboek mee uit de bibliotheek. Ze 

houden zelf in de gaten wanneer er weer geruild moet worden.  
 
Met hartelijke groet, juf Jeltje en juf Judith 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 januari 2017 
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