
    
  

 

 
Agenda: 
 

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 

 
MAART: 
01: Aswoensdagviering in de kerk 

06 en 09: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
08: Sponsorloop 

15: Sportdag groep 3-4 
30: Rapport- en voortgangsgesprekken groep 1-2 
 

 
Van de directie 

 
De tweede nieuwsbrief van 2017 in een periode met veel ziekmeldingen. 
Het is niet altijd mogelijk om een invalleerkracht te vinden. 

Ons team heeft hart voor de school en zo mogelijk wordt de zieke leerkracht dan door 
eigen leerkrachten vervangen. Met dank aan juf Judith en juf Truus. 

Ook adjunct directeur Willem IJtsma is ingesprongen en heeft afgelopen week drie dagen 
voor juf Julia haar groep gestaan. 
Juf Julia heeft een fikse keelontsteking. Wij wensen haar van harte beterschap. 

 
Voorleesdagen 
Met het Nationaal Voorleesontbijt zijn wij 25 januari jl. op RKB De Schelp gestart met de 

Nationale Voorleesdagen.  
Er werd goed geluisterd en heerlijk gesmuld tijdens het voorlezen. 

 
Ouderbijdrage 
Binnen 2 weken zal de ouderbijdrage geïncasseerd worden bij de ouders  

van de leerlingen die een automatische incasso hebben lopen bij de  
oudervereniging. Dit bedraagt € 17,50 en geldt voor alle leerlingen die voor 1 januari op  

school zitten. 
Degene die geen automatische incasso hebben lopen, hebben inmiddels een  
rekening ontvangen. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de  

penningmeester, Heidi Oosterhof 0595-464319 
 

Studiedag 
Op vrijdag 17 februari a.s. heeft ons team een studiedag. Deze zal in het teken staan 
van Onderwijs Anders en specifiek op het gebied van ons rekenonderwijs. 

 
Spreuk: Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet. 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      26 januari 2017 



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 

 

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 – op 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 9 februari  -donderdag 9 maart  - in april voor Pasen:   viering 
van de school in de kerk, geen kerkles.   

 

Project Vastenactie en sponsorloop  
 

Ondanks dat het nog eventjes duurt, toch alvast enige 
informatie over het Vastenactieproject dat na de voorjaarsvakantie van start gaat. Dit 
jaar heeft de Vastenactie gekozen voor een project in El Salvador. Over dit project in El 

Salvador wordt in de weken vanaf Aswoensdag tot en met Pasen in de groepen gewerkt. 
Daarnaast kunnen we luisteren en genieten van een  kindermusical dat op 
maandagmiddag 27 februari een optreden zal gaan geven op onze school! Het is voor 

het eerst dat wij hiervoor zijn ingeloot! Deze voorstelling wordt gegeven door een 
presentator met een groep Nederlandse kinderen die zullen dansen en zingen en ook 

enkele liederen samen met de hele school zullen zingen.  
Door deze musical en de gegeven lessen in de groepen 
hopen we de kinderen enthousiast te maken voor dit project, 

zodat ze veel sponsoren zullen zoeken voor de sponsorloop. 
Deze sponsorloop wordt gehouden op woensdagmiddag 8 
maart. Meer informatie over de sponsorloop en het project 

kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. 
 

Met vriendelijke groeten, juf José 
 



Nieuws uit groep 0-1 

 
We werken in de klas nog steeds over Pluk van de 

Petteflet. Elke dag leest juf een  stuk voor uit het 
boek. Er is inmiddels al veel gebeurd. Mevrouw 
Helderder had het torenkamertje van Pluk ingepikt. 

Karel met de houten poot heeft er, met de andere 
meeuwen, gelukkig voor gezorgd dat Pluk zijn 
kamertje weer terug heeft. Aagje werd ziek en bijna 

alle Stampertjes ook. (In de klas waren de afgelopen 
weken trouwens ook veel kinderen ziek. Hopelijk is 

iedereen komende week weer helemaal beter!) Nu 
zijn de Stampertjes, Aagje en Pluk op vakantie in 
Egwijk aan Zee. Ze hebben Leentje, de zus van 

Karel, gered en zij broedt nu haar eitjes uit. Er zit 
ook een heel raar groot oranje ei bij. Wat zou daar 

uitkomen?? 

Vorige week zijn we met groep 1 gestart met zelfstandig werken. Dit is een 
handvaardigheid opdracht die de kinderen na een instructie op maandag, m.b.v. een 

opdrachtkaart en plaatjes met Pompom zelfstandig uitvoeren; 1. nadenken 2. spullen 
pakken, 3. werken 4. nakijken en 5. opruimen. De kinderen hebben Dollie de duif 
gemaakt. Het is mooi om te zien hoeveel de kinderen inmiddels al geleerd hebben en 

hoe goed ze al zelf kunnen werken. Eva noemde het „verstandig‟ werken. En we kwamen 
er tijdens een kringgesprek achter dat je ook wel verstandig moet zijn om zelfstandig te 
kunnen werken!  

De Plaat van de maand is dinsdag gewonnen door Koen. Het kraanwagentje met Pluk 
hangt al op de gang. Gefeliciteerd Koen! 

Woensdag was een bijzondere dag; we 
begonnen de Nationale Voorleesdagen 
met het Voorleesontbijt. Bijna iedereen 

kwam in pyjama op school (juf ook!!). 
Eerst las meester Willem samen met zijn 
kat het boek Dikkie Dik en de brutale 

muizen voor. Daarna konden we samen 
met groep 2 lekker gaan ontbijten. Bij 

deze wil de ik moeders die hierbij 
hebben geholpen, hartelijk bedanken! De komende week komt er elke ochtend iemand 
bij ons in de klas een boek voorlezen.  

Op maandag 30 januari komt er weer een nieuwe jongen bij ons in de klas; Eduard 
Dijksterhuis. Welkom ben ons in de klas en heel veel plezier op De Schelp! 
Op zondag 29 januari is Isabel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 2 

 
We zitten helemaal in het verhaal van Pluk van de Petteflet. Iedere dag zijn we 

nieuwsgierig wat er nu weer gaat gebeuren. We zijn nu bij het hoofdstuk waarin de 
parkmeester bekend heeft gemaakt om van de Torteltuin een plein met tegels te maken. 
Dat laten Pluk en zijn vriendjes natuurlijk niet gebeuren. Want hoe moet het dan met al 

die dieren die daar wonen, bijvoorbeeld de muizenfamilie. Ze bedenken van alles om de 
mooie torteltuin te redden, maar zal het hen lukken? Heel spannend en soms ook een 

beetje grappig! Vraagt u maar eens wat Dollie de duif deed op de tekeningen van de 
parkmeester… 



Tijdens de taal-reken en muzieklessen staat 

ook het verhaal van Pluk centraal. We 
hebben de liedjes van de Petteflet en 

mevrouw Helderder geleerd en gerekend 
met het telversje van de Stampertjes. We 
beelden de liedjes en de versjes ook uit en 

de rol van mevrouw Helderder is favoriet. 
Wie wil er nou niet schoonmaken? 
In het verhaal horen we ook dat meneer 

Pen een speciaal soort thee drinkt. Deze 
thee komt van de Hasselbraam en de 

mensen die het drinken worden er erg 
vrolijk van. Wij maken in kleine groepjes 
ook zo‟n speciale thee, niet om te drinken, 

maar om te experimenteren met kleuren. 
Daar worden wij heel vrolijk van! De 

kinderen doen water in een pot. Daarna doen ze er een stukje crêpepapier bij en roeren 

maar. Wat gebeurt er nu? 
De plaat van de maand is deze keer gemaakt door Armin. Helaas was hij zelf ziek op de 

dag van de onthulling, maar van als hij beter is mag hij alsnog laten zien dat hij de plaat 
gemaakt heeft! Gefeliciteerd Armin! 
Gisteren was de start van de Nationale 

Voorleesdagen. Meester Willem las samen 
met zijn kat voor uit het boek Dikkie Dik 
en de brutale muizen. Daarna hebben wij, 

in pyjama, samen met groep 0-1 genoten 
van een heerlijk voorleesontbijt, met  

broodjes, crackers en diverse soorten 
beleg. Onze hartelijke dank aan de 
moeders die hebben geholpen. Super!!  

Tot en met vrijdag 3 februari komt er 
iedere morgen bij ons een vader of 
moeder voorlezen. We vinden dit geweldig 

en waarderen uw betrokkenheid bij 
school.  

Foto‟s van het voorlezen en het voorleesontbijt vindt u op de website. 
Dinsdag 31 januari zijn Dorris en Lorenza jarig en op vrijdag 3 februari steken we de 
verjaardagskaarsjes aan voor Armin. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne 

verjaardag gewenst. 
Van woensdag 1 februari tot eind maart komt Marieke Jongsma wekelijks op woensdag 
bij ons in de groep stage lopen.  Marieke zit op het Terra College in Winsum. Van harte 

welkom Marieke!  
Wij hebben een verzoek met betrekking tot het fruit eten: wij stimuleren het meegeven 

van fruit maar mocht dat niet lukken dan kan een eenvoudig gezond koekje of een 
boterham ook. Maar geen koekjes met chocolade, wafels of cake. Het drinken graag in 
een beker meegeven en in verband met knoeien, liever niet te vol schenken.  

Flip de Beer geniet samen met de kinderen van de logeerpartijtjes. In het verhalenboek 
kunnen we lezen dat Flip het bij alle kinderen het erg naar zijn zin heeft en samen met 
de kinderen veel leuke dingen beleeft.  

Iedere donderdag hebben de kinderen gymles van juf Stijnie. De kinderen doen 
enthousiast mee en vinden de lessen erg leuk! Op naar het beweegdiploma! 

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 

 

Flip de Beer eet ook mee 

‘nee, Aagje, je mag je 

niet vies maken’ 



Nieuws uit groep 3-4 

 
Vorige week maandag hadden we feest in de klas. Juf Marian was jarig en dat hebben 

we samen uitgebreid gevierd. Juf is ontzettend verwend met hele lieve tekeningen en 
cadeautjes. Iedereen ontzettend bedankt daarvoor, het was een hele fijne dag! 
Groep 4 is begonnen met het oefenen van de tafels. In groep 4 is het de bedoeling dat 

de kinderen de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 in ieder geval kennen. Kennen houdt in dat ze 
de tafel kunnen opzeggen op volgorde som met antwoord. Maar ook dat ze de sommen 
door elkaar kunnen beantwoorden. De antwoorden moeten vlot kunnen worden 

gegeven, er moet niet meer worden geteld of gerekend worden. Per keer kiezen de 
kinderen een tafel waar ze thuis en op school mee aan het oefenen gaan. Als ze denken 

dat ze hem kennen, geven ze dit aan  bij juf Marian en die overhoort de tafel. Zodra er 2 
of meer tafels goed zijn, gaan we ook deze tafels door elkaar oefenen. Tafels uit het 
hoofd kennen, leer je door veel te oefenen. We vragen u dan ook om thuis ook te blijven 

oefenen met uw kind. Dit kan op veel manieren: op elke trede van de trap een som, 
even kort sommen noemen tijdens het koken/ wassen etc. op de computer/ tablet zijn 
ook diverse online programma‟s te vinden waarmee uw kind de tafels kan oefenen. Via 

somprint.nl kunt u oefenbladen uitprinten om de 
sommen te maken. Veel succes! 

Afgelopen woensdag deden we mee aan het 
voorleesontbijt. Lekker in pyjama naar school en 
onder het voorlezen smullen van een broodje. We 

luisterden naar het prentenboek van de Gorgels. Juf 
is al een poosje bezig met het voorleesboek en had 
als verrassing het prentenboek gekocht voor het 

voorleesontbijt. Kinderen en juf genoten van het 
verhaal. 

Voor de plaat van de maand van deze keer, hebben 
we geknutseld over lezen. Elk kind maakte de omslag 

van een soort boek dat hij of zij graag leest. We maakten een foto waarbij we net deden 

alsof we zaten te lezen en die werd achter het boek geplakt. De resultaten waren weer 
prachtig en voor juf weer de moeilijke opdracht om een winnaar te kiezen. Meike had 
een prachtig boek van heksje Lily gemaakt en was deze keer de terechte winnares. Alle 

kunstwerken hangen in 
de klas. 

Volgende week 
woensdag 1 februari 
gymmen we weer voor 

een keer in de gymzaal 
aan de Kennedylaan. 
De kinderen kunnen 

daar ‟s morgens om 
8.15 uur gebracht 

worden. De sporthal is 
deze morgen in 
gebruik voor een lijnbaltoernooi, vandaar dat we even moeten uitwijken.  

Dinsdag 31 januari gaan we weer naar de bieb, dus de biebpas moet weer mee! 
De kinderen van groep 4 krijgen vandaag een blad mee met daarop een activeringscode 
voor het programma mijn klas. Dit programma gebruiken wij op school om te oefenen 

voor taal en rekenen. Mijn klas biedt nu de mogelijkheid om gratis hier ook thuis mee te 
werken. Voor kinderen een leuk e4n herkenbaar programma om te kunnen oefenen voor 

rekenen, tafels en dictee. De woordpakketten van spelling staan er namelijk ook 
allemaal in. Op het papier staat precies aangegeven welke stappen u moet volgen om 
een thuis account aan te maken. 



Afgelopen maandag hebben we nog weer hercontrole gehad van de luizenpluis. We 

hebben geen nieuwe gevallen van hoofdluis meer in de groep, we zijn weer helemaal 
luisvrij. De kinderen mogen weer met losse haren naar school. Wilt u op gymdagen de 

haren wel in een staart doen of een elastiek meegeven? Ook verzoeken wij u om de 
haren van uw kind regelmatig te blijven controleren op hoofdluis. De eerstvolgende 
controle zal na de voorjaarsvakantie zijn. 

 
Met vriendelijke groeten, juf Marian en juf José 
 

Nieuws uit groep 5 
 

Vorige week was het af en toe flink koud en we hebben ook een 
beetje sneeuw gezien. Lekker de schoenen uit en de sloffen 
aan in de klas. Gezellig! Nu een week later complete leeg loop 

in de groep, de griep heeft toegeslagen. Eerst allemaal maar 
weer beter worden gaan we dan weer verder met de CITO 

toetsen. Ondertussen gaan we gewoon verder met de plaat van 
de maand, deze keer gewonnen door Robert. Woensdag gestart 

met het voorleesontbijt, met elkaar een broodje eten in de klas 
en lekker luisteren naar een verhaal. Het blijft belangrijk boek lezen maar ook gezellig! 
Ook dit jaar doet groep 5 weer mee met het project “Scoor een boek”. Hierbij proberen 

we zoveel mogelijk boeken te lezen in de klas en dit houden we bij in een leeslogboekje 
en met stickers op een groot vel. Op donderdag 9 februari komt Ietje Elich dit toelichten 

in de klas. 
Dan hebben jullie allemaal een mailtje gehad 
met de wijziging in het tafelrooster. We 

overhoren nu op vrijdag eerst twee tafels per 
keer.  

Dinsdag hebben we samen met groep 6 gym 
gehad alvast even een keer oefenen voor het 
lijnbaltoernooi. Komende dinsdag doen we dit 

nog een keer omdat er zoveel ziek waren. Maandag dus weer geen gym maar dinsdag! 
Dan hopen we dat iedereen snel weer fit en gezond is. 

 
Een fijn weekend, Juf José en juf Dorien  
 

Lijnbaltoernooi groep 5 /6 woensdag 1 februari 
 

Komende woensdag is het weer zover het jaarlijks lijnbaltoernooi voor groep 5/6. We 
spelen ook dit jaar met gemixte groepen en hebben al met elkaar geoefend. De kinderen 
krijgen woensdagochtend de schoolshirts aan, deze ontvangen ze dinsdag op school. 

Alle kinderen zitten in een kleedkamer, zorg dat je zoveel mogelijk alles in een tas kunt 
stoppen. De kinderen nemen zelf ook eten en drinken mee. 

We verwachten alle kinderen om 8:30 uur omgekleed in de sporthal. 
De eerste speelronde is om 8:40 uur en we eindigen rond 11:45 uur. 
U bent van harte uitgenodigd om ons te komen aanmoedigen! 

Dan wensen we iedereen heel veel speelplezier 
 

Juf Julia en juf Dorien 
 
Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Het is de tweede toetsweek van het Cito Leerlingvolgsysteem en we kijken vol 

tevredenheid nu al terug op de inzet en motivatie van onze leerlingen. Ze werken hard 
en concentreren zich goed. Vorige week Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en 



Woordspelling. Deze week Rekenen en Wiskunde. Volgende week maken nog een aantal 

kinderen deze af en maakt groep 8 Werkwoordspelling. Groep 7 maakt nog de DLE 
Rekenen, een toets die vooral de ontwikkeling in cijfervaardigheid meet. Hierbij komt het 

dus niet aan op contextopgaven. Vanwege de toetsen en de verandering in het rooster 
heeft juf Jeltje de ouders per mail twee keer op de hoogte gebracht van twee 
wijzigingen: 

- de geschiedenistoets van blok 3 is vandaag geweest voor beide groepen 
- het dictee van werkwoordpakket 21-24 is maandag 30 januari 

De toets voor aardrijkskunde veranderde niet, blok 6 voor groep 7 op dinsdag 31 januari 

en blok 5 voor groep 8 op vrijdag 3 februari. Succes met leren allemaal! 
Vrijdag 3 februari moeten de leerlingen van groep 7 het onderwerp van hun werkstuk 

aan juf Judith bekend maken. De meesten weten 
al waar ze het over gaan doen, ook in de klas 
hebben ze tijd gehad om op de IPad te zoeken 

naar onderwerpen en sites.  
Met veel interesse en plezier lezen de kinderen in 
de uitgezochte informatie- en leesboeken uit de 

bibliotheek. Onderwerpen over dieren zijn 
populair, maar ook over techniek, het heelal en 

wetenschap. Ze kunnen boeken van elkaar lezen, 
samen praten over dingen die ze opvallen en 
ontdekken, altijd erg leuk om te zien. Het leidt tot 

leuke nieuwe vragen en bijzondere gesprekjes 
met de kinderen.  
Beide groepen maken ook een informatieposter 

over China, waar de Sam Sam van deze periode 
over gaat. Ze moesten 10 leervragen bedenken 

en op de IPad mochten ze hun antwoorden gaan 
opzoeken. Daarnaast hadden ze de keuze uit 4 
opdrachten, die ook op de poster verwerkt 

moeten worden: de kaart van China met legenda, 
het Chinese karaktersysteem, de vlag en een 
eigen creatieve verwerking in de vorm van een 

tekening. Prachtige draken, panda‟s, tempels etc. komen op al op het papier.   
Morgen zal juf Selina juf Judith ‟s morgens vervangen in onze groep. Juf Selina vervangt 

deze week de zieke juf Julia. Juf Judith gaat met groep 6 naar de start van het project 
Energy Challenges in Groningen. ‟s 
Middags zal juf Judith weer lesgeven. 

Woensdag was het Nationale 
Voorleesontbijt in alle groepen. Dank 
aan de ouders die zorgden voor de 

gesmeerde broodjes! Bij ons geen kater 
op schoot… maar wel twee 

oudleerlingen, Vera en Kirsten. Beide 
zitten in drie HAVO van het Hogeland 
College in Warffum en hadden een 

meeloopdag. ‟s Morgens lazen ze bij ons 
voor en konden kinderen hun vragen 
stellen over hun jaren bij ons op school, maar ook vooral over hun eerste jaren op het 

Voortgezet Onderwijs. Beide meiden vonden het heel leuk om weer even terug te zijn, 
en wij ook!  

Dat het over boeken gaat deze weken merkten de kinderen ook bij de uitreiking van de 
Plaat van de Maand. Romy won met haar tekening en die hangt op de gang, van harte 
gefeliciteerd.  

Woensdagmiddag 8 februari gaat Josca onze school vertegenwoordigen tijdens de 



regionale voorronde van de Nationale Voorleeskampioen. We wensen haar veel plezier 

en succes!  
Dikke pech voor Elise, ze heeft met turnen een scheur in haar lies gekregen. Ze moet 

hier zeker 6 weken van herstellen en is deze week afwezig. Als alles lukt komt ze 
volgende week met een rolstoel naar school en zullen ook de kinderen in groep 8 haar 
bij toerbeurt ophalen en weer naar huis brengen. Sterkte en beterschap voor haar! 

Volgende week krijgen de ouders van groep 8 hun gesprekrooster voor de 
adviesgesprekken en is er voor alle kinderen het toetsrooster voor de tweede periode.  
 

Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Judith 
 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 februari 2017 
 

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

http://www.rkbdeschelp.nl/

