
    
  

 

 
Agenda: 
 

FEBRUARI: 
17: Studiedag team – leerlingen vrij 

20 t/m 24: Voorjaarsvakantie 
27: Luizenpluis 
28: Carnaval op school 

 
MAART: 

01: Aswoensdagviering in de kerk 10.30 uur 
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 derde nieuwsbrief van 2017 ontvangt u alweer. 
Allereerst wil ik u bedanken voor de steunbetuigingen die ik mocht ontvangen bij het 

overlijden van mijn vader. Dit heeft ons zeer goed gedaan en gesterkt. 
 
Vorige week was het weer lastig om een invalkracht te krijgen, waardoor we 

genoodzaakt waren om groep 6 voor een dag thuis te laten blijven. 
Ons team heeft hart voor de school en zo mogelijk wordt de zieke leerkracht dan ook 
door eigen leerkrachten vervangen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Helaas! 

Deze week is iedereen weer gestart en we hopen dat onze juffen gezond blijven. 
 

Adjunct directeur Willem IJtsma heeft vorige week een operatie ondergaan. Deze is goed 
verlopen en het herstel heeft tijd nodig. Wij wensen hem een voorspoedig herstel. 
 

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. Alle leerlingen 
zijn dan vrij. 
 

Op tijd beginnen 
Tijdens het inloopkwartier bieden wij aan ouders de gelegenheid om in de klas te kijken 
en/of  korte mededelingen te doen aan de leerkracht. 

Een verzoek aan de ouders/verzorgers: wilt u wat mededelen aan de leerkracht, kom 
dan iets eerder de klas in om dit te melden. Wij willen heel graag op tijd blijven 

beginnen! 
 
Open dag 

Op 23 maart a.s. houden de scholen in Uithuizen weer hun open dag. Ook onze school is 
open voor ouders die hun kind willen aanmelden op RKB De Schelp van 09.00-11.30 uur, 
van 13.30 – 15.00 uur en van 18.00 -19.30 uur.                                            

Zegt het voort… 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      9 februari 2017 



Warme truien-dag 

Op vrijdag 10 februari doen wij mee aan de warme truiendag. Dit houdt in dat die dag 
de kachel op school een graadje lager/kouder wordt gezet. Zo besparen wij 6% energie 

en dus ook 6% minder CO2  uitstoten.    
Wilt u uw kind(eren) die dag een lekkere warme trui aandoen?  
Groeten Energy Heroes   

 
Identiteit 

 
De katholieke identiteit is een belangrijk aandachtspunt binnen de stichting en binnen de 
scholen. Op dit moment zijn wij bezig  onze identiteit verder te ontwikkelen en te 

omschrijven in een beleidsplan.  
Vanaf nu zult u in de nieuwsbrief geïnformeerd worden over activiteiten/ ontwikkelingen 

op het gebied van onze identiteit.  
 
Regel van de maand 

 
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we 

afspraken met de kinderen. Naast onze hoofdregels hebben 
we maandregels opgesteld en iedere eerste maandag van de 
maand wordt deze regel bij alle groepen geïntroduceerd. 

Afgelopen maandag heeft groep 
8 de regel: ‘We laten merken hoe 

we in alle rust (samen)werken’, 
in de vorm van korte 
toneelstukjes uitgebeeld. Tijdens 

de introductie van de regel van de maand zingen we het 
KiVa lied: Dit is geen solo. Want.. we zitten bij elkaar,  heel 

verschillend allemaal, maar toch: samen een verhaal! De 
regel van de maand hangt voor iedereen zichtbaar als een 
wegwijzer in de ruimte bij de keuken. 

 
Palmtakjes 

Aan het begin van de Goede Week, op Palmzondag, ontvangen wij ieder jaar een 
palmtakje. Voor de bereiding van de as op Aswoensdag worden de palmtakjes van vorig 

jaar gebruikt. 
U kunt uw oude palmtakjes inleveren op school.  Voor de inzameling is in de centrale 
ruimte, naast de trap een mand geplaatst. Deze takjes zullen we voor de 

Aswoensdagviering op 1 maart mee naar de kerk nemen waar ze verbrand zullen 
worden.  

 
Project Vastenactie en sponsorloop  
 

U hebt het misschien al in de vorige nieuwsbrief gelezen? Op school wordt na de 
voorjaarsvakantie begonnen met het Vastenactieproject waarin El Salvador centraal 
staat.  

Over dit project in El Salvador wordt in de weken na Aswoensdag tot Pasen in de 
groepen gewerkt en zal op maandagmiddag 27 februari een kindermusical worden 

verzorgd 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 enkele liederen ook samen met de hele school zullen 

zingen. 
Daarnaast zullen de kinderen dit jaar ook weer meelopen met de sponsorloop om voor 
dit project geld in te zamelen.  

Elke groep gaat 10 minuten lang rondjes rennen op het schoolplein.  



Voor deze sponsorloop moeten natuurlijk sponsors gezocht worden en daarom krijgt uw 

kind vandaag een sponsorlijst mee naar huis.  
 

Op woensdagmiddag 8 maart wordt de sponsortocht gelopen: 
 
Groep 1-2:  13.15-13.25 uur 

Groep 3-4:  13.25-13.35 uur 
Groep 5-6:  13.35-13.45 uur 

Groep 7-8:  13.45-13.55 uur 
 
De kinderen krijgen elke keer als ze een rondje gelopen hebben een streep op hun kaart. 

Na afloop kan geteld worden hoeveel rondjes ze gelopen hebben en deze krijgen ze 
vastgeniet aan hun sponsorlijst mee naar huis, zodat ze bij de sponsoren het geld 

kunnen ophalen. 
 

Het zou fijn zijn als de kinderen de sponsorlijst vóór dinsdag 7 maart ingeleverd hebben 
bij hun juf. 
 

Meer informatie over dit project: 
 
Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Dit land ligt in Midden-Amerika en het heeft 

een prachtige natuur. Het is een 
vruchtbaar land en mensen die een tuin 

hebben, proberen vaak wat groente of 
fruit te verbouwen. Toch heeft het land 
ook minder mooie aspecten. 

 
Voor ons project bezocht de Vastenaktie 
Popotlan, een wijk van San Salvador, de 

hoofdstad van El Salvador. Het leven in 
een grote stad is voor kinderen best 

gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel 
verkeer en er zijn veel vrachtwagens en 
grote bussen. Die geven vieze 

uitlaatgassen, dus het stinkt hier en daar 
heel erg als je op drukke plekken bent. 
Niet zo goed voor je gezondheid dus. De 

chauffeurs houden zich ook niet altijd even netjes aan de verkeersregels zoals we dat in 
Nederland gewend zijn, dus je moet goed opletten op straat. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten: daar zijn drugsbendes actief. 
Die vechten vaak met elkaar, bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. 
In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er drie bendes zijn. Die vechten 

regelmatig met elkaar én met de politie. Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra 



voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun kinderen op 

straat spelen.  
De zusters van de Beschermengel hebben in 

Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen 
weet dat dit jeugdhuis van de zusters is en 
de kinderen kunnen hier dus veilig komen 

om te spelen en om lessen te volgen. Dat 
varieert van dansen en muziek tot sporten, 
maar de kinderen leren er ook hoe ze ruzies 

en meningsverschillen kunnen oplossen 
zonder met elkaar te vechten of te 

schelden. 
 
Hoe kunnen wij helpen? 

De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is 
geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de 
kinderen in Popotlan?  Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig kunnen spelen. De 

toestellen worden gemaakt van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de 
kinderen groente en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook 

overdragen aan hun ouders. Deze „stedelijke moestuin‟ zal beplant worden met groenten 
en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd krijgen in het 
jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een tuinman komt de zusters en de 

kinderen vijf maanden helpen. Wij gaan ons steentje bijdragen door middel van onze 
sponsorloop! 
 

Trefwoord: thema Zoeken en vinden  

In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t/m. 10 
maart werken we met Trefwoord aan het thema “Zoeken en vinden”.  

Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit zijn hok 
ontsnapt. Het bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het voelt niet goed. 

Er ontbreekt iets. Je hebt dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat voor jou waarde heeft, wil 
je bij je hebben en je gaat zoeken als het weg is.   

En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde 
misschien? “Ik ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo‟n zoektocht. 

“Ik had niet geweten wat ik zonder (jou) zou moeten doen.”   

De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, kwijt zijn. 
“Waar is Knijn?”, horen ze in de onderbouw. Ze leren dat bepaalde mensen, dieren en 
dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.   

Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn 
leerlingen vertelde, bv. over die herder die één van zijn honderd schapen kwijt is en 

alles op alles zet om die ene terug te vinden. Of die vrouw die één van haar tien muntjes 
zoekt. En niet te vergeten die vader die één van zijn twee zoons kwijt is, vaak de 

„verloren zoon‟ genoemd, maar gaat het om de zoon of „de goede vader‟?   

Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die 
méér vertellen. Je moet zoeken wat de betekenis is en als je het verhaal goed door je 
heen laat gaat, vind je een betekenis. De kinderen doen dat ook. Waar gaan die 

verhalen over? Over ons? Dat wij ook zoeken als we iets kwijt zijn? En waarom doen we 
dat dan? Het zoeken is één kant van het verhaal.   

De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  gemist of 
gezocht wil worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn verhalen dat voor 

God alle mensen erbij horen, ook als ze even kwijt zijn om welke reden dan ook. Dat 



begreep niet iedereen in Jezus‟ tijd. Of ze snapten het wel, maar ze wilden er niets van 

weten. Ze wilden niets te maken hebben met tollenaars, lammen of blinden: die hoorden 
er toch niet bij. En ze vonden dat ze zich daar niet druk over hoefden te maken.  

Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie 
voel jíj je verbonden? Voor wie voel jíj je verantwoordelijk?   

“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.   

“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw.  

In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de 
Veertigdagentijd. Juist dan is het tijd om - met Jezus‟ verhalen - na te denken over wat 
er zoek is in het leven van sommige mensen. Misschien kunnen we helpen zoeken. Wie 

zoekt, die vindt. Dat gaan we doen.  

Lijnbaltoernooi 
Het Lijnbaltoernooi voor groep 5 en 6 was op 1 februari jl. zeer sportief en geslaagd.  

De resultaten waren: 
 
Plaats  Punten  Team   School  
1   172   10     KWA  
2  171   14     Klinkenborg  

3   146   5       Brunwerd  
4   137   16    KWA  
5   136   22     KWA  

6   135  28           Schelp  
9   124   32     Schelp  
10   119   29     Schelp  

10   119   30     Schelp   
14   108   2       Schelp  

18   102   31     Schelp  
19   100   25     Schelp  
29   76  27          Schelp  

 
 
Carnaval op school 

Op dinsdag 28 februari gaan we op  
De Schelp weer los….  

Het feest van Carnaval wordt gevierd en 
daar hebben we zin in! 
‟s Morgens houden we een doemorgen, 

waar zang, spel en creativiteit centraal zal staan. ‟s Middags hebben de groepen 0-3 een 
programma in het eigen lokaal en is er voor de kinderen van de groepen 4-8 Stuif ’s in. 
Het podium voor kinderen om hun talent(en) voor zang, dans, toneel, bewegen, 

presenteren en nog veel meer te delen met ons allemaal! De kinderen kunnen zich 
alleen, met een tweetal of in een groepje opgeven. De inschrijflijsten hangen vanaf 

vandaag bij de deuren van de lokalen.  
Voor de kleine pauze hoeven de kinderen geen drinken of een koekje mee te nemen.  
Iedereen heel veel plezier met de voorbereidingen en tijdens de dag zelf! 

Feestelijke groet, juf Wilga en juf Jeltje 
 
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 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 maart  - in april voor Pasen:   viering van de school in de kerk, 

geen kerkles.   

 
Nieuws uit groep 0-1 
 

Vorige week waren de Nationale Voorleesdagen. Elke 
ochtend kwam er iemand bij ons  voorlezen; de oma van 

Annelie, de moeder van Thijmen, de vader van Elske en de 
oma van Femke. Elke dag een ander boek met een ander 
verhaal. De kinderen hebben er erg van genoten! Wij zijn 

ook nog steeds bezig met Pluk van de Petteflet. Vorige 
week was de Torteltuin in gevaar. Alles zou vernield worden 
en de Parkmeester had een plan gemaakt. De kinderen 

hebben de Torteltuin geschilderd en zelf nieuwe plannen 
getekend. Pluk ging deze week onderweg naar de 

Hasselerwaard, want daar woont de Kluizelaar. Deze gaf 
hem een klein plantje mee. Dit plantje groeide uit tot een 
grote struik met Hasselbramen. De grote mensen die de 

bramen aten, gingen opeens spelen en op deze manier is de Torteltuin toch gered. Deze 
week is groep 1 weer bezig met zelfstandig werken; patat in de pan (vader Stamper 
maakt vaak patat). De jongste kleuters doen dezelfde opdracht, maar dan wel met wat 

hulp van juf. Afgelopen maandagmiddag gingen we samen met de hele school in de 
speelzaal kijken naar de onthulling van de regel van de maand. Kinderen uit groep 7/8 

deden twee toneelstukjes over samenwerken. De regel die deze maand centraal staat bij 
ons op school is: We laten merken hoe we in alle rust (samen) werken. In groep 0-1 
beginnen we met de basis; tijdens het spelen en het werken praten we met elkaar  (niet 

schreeuwen) en we lopen in de klas (niet rennen). We 
sloten de presentatie van de regel af met het zingen van 
het KiVa-lied: Dit is geen solo. Onze klas kan het refrein 

al meezingen:  Dit is meer dan een solo, alleen kan het 
niet, mijn stem telt, ook in dit KiVa lied. KiVa is een 

preventief, schoolbreed programma gericht op het 
versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan 
van pesten op basisscholen. We beginnen bij ons op 

school in groep 2 met deze methode. Al een aantal 
weken hebben de kinderen op donderdag gymles van juf 
Stijnie. De kinderen doen enthousiast mee en vinden de lessen erg leuk! Op naar het 

beweegdiploma! 
Er zijn de komende week 3 jongens jarig bij ons in de klas: Hessel wordt zaterdag 11 

februari 5 jaar, Eduard wordt zondag 12 februari 4 jaar en Thijmen wordt woensdag 15 
februari ook 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!! 
Op maandag 13 februari 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 donderdag 16 februari is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen. Op deze dag krijgen de 
kinderen ook al hun werkjes mee naar huis. Wilt u hiervoor een extra tas meegeven? 

Na de voorjaarsvakantie, op maandag 27 februari komt er weer een nieuwe jongen bij 
ons in de klas; Ryan Beaumont. Welkom bij ons in de klas en heel veel plezier op De 
Schelp! 



Maandagmiddag 27 februari gaan we kijken naar een kindermusical bij ons op school. 

Dinsdag 28 februari vieren we feest op school, want dan is het Carnaval. 
Elders in deze nieuwsbrief staat meer informatie over de Vastenactie en Carnaval. 

Woensdag 1 maart is het Aswoensdag. We gaan deze ochtend samen in de kerk naar de 
viering in de kerk. U bent ook weer van harte welkom. 
Woensdag 8 maart is de Sponsorloop. De voortgangsgesprekken in onze groep worden 

later gehouden dan die van de groepen 3 t/m 8. Dit heeft te maken met ons 
leerlingvolgsysteem. In de laatste weken van maart wordt een nieuw peilpunt ingevuld 
en dit willen we graag meenemen in het gesprek. U krijgt t.z.t. een uitnodiging voor het 

rapportgesprek op 30 maart of 3 april. 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 2 

 

Vorige week hebben we tijdens de Nationale Voorleesdagen iedere dag kunnen luisteren 
naar een prentenboek dat door een vader of moeder werd voorgelezen.  
We bedanken alle ouders die bij ons hebben voorgelezen,  we vinden het geweldig dat 

de ouders zo actief betrokken zijn bij onze schoolactiviteiten. En de kinderen en juffen 
hebben genoten van het voorlezen… 

Woensdagavond 1 februari zijn er weer diverse ouders druk bezig geweest met allerlei 
extra schoonmaakwerkzaamheden. Hartelijk dank daarvoor, wij waarderen dit bijzonder!  
En hoe gaat het nu met Pluk van de Petteflet? De juffen lezen iedere dag een hoofdstuk 

uit het boek en de kinderen vinden het jammer dat het boek nu bijna uit is. De torteltuin 
is gered! De grote mensen gingen 

eten van de hasselbramenstruik en 
ja… die bramen zorgden ervoor dat 
alle grote mensen gingen spelen. De 

mannen van de bulldozers speelden 
verstoppertje, de bakker en de slager 
zaten op de wip en mevrouw 

Helderder tekende poppetjes op haar 
pas geverfde muren na het eten van 

de hasselbramenjam. Volgende week 
donderdag horen we het laatste deel 
van het verhaal en daarmee sluiten 

we het project over Pluk van de 
Petteflet af. Alle werkjes gaan dan 
mee naar huis. Geeft u uw kind dan 

een extra tas mee?  
Afgelopen maandagmiddag waren we met alle groepen in het speellokaal voor de 

introductie van de regel van de maand. In korte toneelstukjes lieten kinderen van groep 
8 zien waar de regel „We laten merken hoe we in alle rust (samen) werken’ voor staat. 
In de klas hebben we tijdens een kringgesprek over deze regel gesproken en juf vond 

het heel knap dat de kinderen al voorbeelden bij deze regel konden noemen. En nog 
knapper.. tijdens het speelwerkuur, ook lieten zien!! 
Maandagmiddag 13 februari spelen we weer spelletjes met de leerlingen van groep 6. 

Als de kinderen het leuk vinden mogen ze dan een gezelschapsspel mee naar school 
nemen.  

Flip de Beer is vandaag aan zijn laatste logeerpartijtje begonnen. De kinderen vonden 
het erg gezellig met hem in de klas en waren ook zeer enthousiast over de 
logeerpartijtjes. Woensdag 15 februari nemen we afscheid en zwaaien we Flip uit… 

Donderdagmiddag 16 februari is het weer meeneemdag. Als de kinderen het leuk vinden 
mogen ze dan iets van speelgoed van thuis mee naar school nemen, er over vertellen en 
mee spelen.  

‘hasselbramenthee’ maken 



Vrijdag 17 februari zijn alle kinderen i.v.m. een studiedag van het team vrij. 

Maandagmiddag 27 februari gaan wij op school kijken naar een kindermusical  die in het 
teken staat van het campagneland van de Vastenactie: El Salvador. 

Dinsdag 28 februari vieren we Carnaval op school. De kinderen mogen dan verkleed 
naar school komen. Elders in deze nieuwsbrief leest u mee over het carnavalsfeest. 
Woensdag 1 maart is de Aswoensdagviering in de kerk.  Aswoensdag is de eerste dag 

van de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een periode die voorafgaat aan en 
voorbereidt op het Hoogfeest van Pasen. Ouders zijn van harte welkom deze viering bij 

te wonen. De viering begint om half elf. 
Woensdagmiddag 8 maart lopen wij de sponsorloop voor de Vastenactie. Meer informatie 
hierover leest u elders in deze nieuwsbrief. Alle kinderen krijgen vandaag een 

sponsorlijst mee. Graag voor 7 maart weer op school inleveren.  
De rapportgesprekken in onze groep worden later gehouden dan die van de groepen 3 
t/m 8. Dit heeft te maken met ons leerlingvolgsysteem. In de laatste weken van maart 

wordt een nieuw peilpunt ingevuld en dit willen we graag meenemen in het 
rapportgesprek. U krijgt t.z.t. een uitnodiging voor het rapportgesprek op 30 maart of 3 

april. 
Donderdag 16 februari om 15.00 uur begint de voorjaarsvakantie, sommige kinderen 
gaan op vakantie, anderen een dagje uit of bij opa en oma logeren. We wensen iedereen 

alvast veel plezier! Na de voorjaarsvakantie gaan wij ons richten op ons 
vastenactieproject in El Salvador. Hoe leven kinderen in El Salvador en hoe gaan zij naar 

school? We houden u op de hoogte van dit project.  
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 

 
Feest voor groep 3! Na kern 6 hebben we 
allemaal de letterleestoets gedaan en juf kan vol 

trots zeggen dat iedereen is geslaagd. In het 
afgelopen half jaar hebben de kinderen 34 letters 
geleerd. Daarmee kunnen ze nu alles lezen. Knap 

gedaan groep 3! 
We zijn inmiddels gestart met kern 7. De nadruk 

ligt nu niet meer op losse letters en woordjes, 
maar we proberen meer zinnen en verhalen te 
lezen. Uitgebreide uitleg over de kern krijgt u in 

het leespakketje dat de kinderen weer mee zullen 
krijgen. 
We zijn in de groep druk bezig met het afnemen 

van de Cito‟s. Groep 4 heeft spelling, begrijpend 
lezen en het eerste deel van rekenen gemaakt. Groep 3 heeft spelling en rekenen 

gedaan. Er wordt geconcentreerd gewerkt, heel knap! 
Nog een dikke week en dan kunnen we genieten van een heerlijke week vakantie. Die 
begint zelfs al iets eerder voor de kinderen, omdat het team vrijdag 17 februari een 

studiedag heeft. De kinderen zijn vrijdag al vrij. 
Na de voorjaarsvakantie moeten we een klasgenootje missen: Dominique uit groep 3 
gaat verhuizen. We wensen haar en haar vader en moeder heel veel geluk in hun nieuwe 

woonplaats en we hopen dat Dominique zich snel thuis zal voelen op haar nieuwe school. 
Dinsdag 28 februari, de dinsdag na de voorjaarsvakantie, vieren we carnaval op school. 

De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Woensdag 1 maart heeft juf 
Marian een studiedag voor ICT‟ers. Zij zal deze dag vervangen worden. 
Na de voorjaarsvakantie zullen beide groepen een bezoek gaan brengen aan een 

museum in het kader van het cultuureducatieproject “Zilvertje en de schatten van 
Eemsmond”. Groep 3 gaat naar het museum “het behouden blik” in Uithuizermeeden op 



donderdag 9 maart om 10.30 uur. Groep 4 gaat naar de “oudheidkamer” in 

Uithuizermeeden op donderdag 16 maart om 10.30 uur. Voor beide groepen ben ik op 
zoek naar ouders die willen rijden en bij het bezoek aanwezig willen zijn. Bij groep 4 is 

het de bedoeling dat de ouder een groepje kinderen begeleid bij het museumbezoek. OP 
het whiteboard in de gang zal een intekenlijst komen te hangen. 
Bij deze nieuwsbrief zal ook het rooster voor de rapportgesprekken meegestuurd 

worden. Lukt dag of tijd niet, wil ik u verzoeken eerst te proberen onderling te ruilen. Als 
dit niet lukt, zullen we kijken of er een ander geschikt moment is. Wilt u het rapport, 
voor zover dit nog niet gebeurd is, meegeven naar school? 

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst! 
 

Hartelijke groet, juf José en juf Marian 
 
Nieuws uit groep 5 

 
Vorige week hebben de kinderen met veel enthousiasme 

meegedaan aan het lijnbaltoernooi. Het was een erg 
gezellige ochtend en iedereen heeft nog een leuk 
herinneringsvaantje gekregen. Vorige week stonden er 

ook weer enkele toetsen op het programma. O.a. 
geschiedenis en tafels. De geschiedenistoets is deze 

keer minder goed gemaakt als anders, misschien is er 
minder goed geoefend of vonden de kinderen het lastig. 

De tafels gingen goed en blijven we oefenen, want we gaan langzamerhand naar 

sommen zoals 5 X 30 en 6 X 18 en ook hiervoor moeten de tafels er goed inzitten. De 
spreekbeurten verlopen ontzettend leuk. Compliment voor alle kinderen die tot nu toe 

een spreekbeurt hebben gedaan: goed voorbereid, leuke spullen mee en veel informatie!  
Dan zijn we vanmorgen begonnen met “Scoor een boek” een project om het lezen van 
boeken te promoten en leeskilometers te maken in het onderwijs. Dit werd ingeleid door 

Ietje Elich van de bibliotheek. Het doel is; Wie leest er de meeste boeken in de 
gemeente Eemsmond. We houden bij op een grote poster 

hoeveel boeken we uit lezen, dan plakken we een sticker en 
we maken verslagen in een leeslogboekje. Over een paar 
weken komt ze weer om te kijken hoe we er voor staan en we 

sluiten het af met een sportief spektakel in Winsum.  
De CITO toetsen zijn we ook aan het afronden. De kinderen 

hebben ontzettend hun best gedaan, er is hard gewerkt door 
ze, complimenten hoor! De resultaten ervan zullen we ook met uw kind bekijken. We 

laten ze de grafiek zien zodat ze ook zelf eens kunnen zien hoe ze zich ontwikkelen. 
Kinderen weten vaak ook van hun zelf wel wat ze kunnen, en waar ze wat meer moeite 
mee hebben.  

U krijgt van ons de uitnodiging voor het rapportgesprek op 6 en 9 maart. Kunt u niet, 
wilt u dan zelf onderling ruilen en dit doorgeven? Wilt u kijken of u thuis nog het rapport 

hebt liggen?  
Dan hebben we nog een week te gaan en dan hebben we alweer vakantie. Voor de 
kinderen begint de vakantie donderdag om 15:00 uur, vrijdag zijn ze vrij i.v.m. een 

studiedag 
Iedereen een heel goede vakantie! Geniet er lekker van. 

We wensen Marlein een hele fijne verjaardag! 
Na de vakantie hebben we op dinsdag “Carnaval” iedereen mag deze dag verkleed. Zie 
verdere informatie in deze nieuwsbrief. Op woensdag gaan we met elkaar om 10:30 uur 

naar de kerk voor Aswoensdag viering. 
 

Met vriendelijke groeten, juf Dorien en juf José 
 



Nieuws uit groep 6 

 
Het was fijn om de kinderen dinsdag weer te zien en horen in de groep. Vele verhalen 

moesten natuurlijk nog verteld worden, want juf mag niets missen! In de afgelopen 
periode heeft iedereen zich flink ingezet, zijn best gedaan en we gaan hier lekker mee 
door. Een aantal dingen zijn vooruit geschoven en gaan we nu met elkaar flink mee aan 

de slag. We gaan richting de rapporten en juf gaat ze weer klaarmaken voor de 
gesprekken in maart. Graag zie ik de laatste rapporten op school terugkomen. De lijst 
met gesprekken gaat ook mee met de nieuwsbrief. Als het geplande moment u niet past, 

dan zult u onderling zelf moeten ruilen en bij mij als leerkracht de wisseling aangeven.  
Deze week zijn we verder gegaan met de citotoetsen en volgende week hopen we dit af 

te ronden.  Woensdag 15 februari is mijn 4e studiedag en ben ik dus afwezig. Juf Mignon 
vertelde mij dat iedereen flink zijn/haar best heeft gedaan bij het lijnbaltoernooi. Super 
gedaan en ook dank aan de ouders die geholpen hebben.  

Volgende week vrijdag 17 februari is er studiedag voor het 
team. De kinderen zijn deze dag vrij. Maandag na de 
vakantie starten we met de Vastenactie met een 

bijzondere activiteit. De eerste week is er ook van alles te 
doen. Dinsdag is er het grote Carnavalsfeest! We maken 

er een  spectaculaire dag van met allerlei activiteiten in 
ons “originele” outfit. Meer informatie vindt u elders in de 
nieuwsbrief. Op woensdag 1 maart vieren we Aswoensdag 

in de kerk. Hier bent u van harte welkom. Aanstaande 
maandag haalt Roan zijn spreekbeurt in. Het toetsrooster 
voor de laatste periode is vandaag op papier meegegaan met de kinderen. Het eerste 

dictee is een werkwoordendictee. De kinderen moeten de werkwoorden kunnen 
schrijven, maar er is nog een ander belangrijk doel wat behaald moet worden in het 

dictee. De kinderen leren in de klas het verschil in woordsoorten. Hetzelfde woord kan 
verschillende betekenissen hebben, zoals werkwoord, zelfstandig of bijvoeglijk 
naamwoord. Zij moeten aangeven wat voor woordsoort het onderstreepte woord is. 

Bijvoorbeeld: De kinderen leren veel op school. (werkwoord) 
                    Ik draag een leren tas. (bijvoeglijk naamwoord) 
In de klas besteden wij hier veel aandacht aan. U kunt dit thuis eventueel ook oefenen 

met eigen geschreven of gezocht materiaal. Succes.  
 

Hartelijke groeten, juf Julia  
 
Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Voor velen toch wel een zucht van verlichting, ook bij de juffen, want de eerste 
toetsperiode voor het  Cito Leerlingvolgsysteem zit erop. Niet eens zozeer vanwege de 

toetsinhoud, die zeker ook gemotiveerd gemaakt worden. Maar je goed blijven 
concentreren, het vele lezen en twee weken toch een andere les- en leerpraktijk, dat 

beleeft iedereen altijd weer even anders. Ook als dat ene toetsonderdeel misschien net 
wat gemakkelijker, moeilijker, uitdagender of saaier is. Maar het hoort er ook bij en in 
een heel fijne sfeer heeft iedereen naar eigen kunnen en kennen de opgaven kunnen 

maken. Lof voor de eigen inzet en het doorzettingsvermogen, we zijn heel erg trots op 
hoe het is gegaan. Deze week bespreekt juf Jeltje met de leerlingen van groep 8 de 
individuele voortgang en ontwikkeling, volgende week doet ze dat met groep 7. De 

kinderen van groep 8 komen samen met hun ouders maandag 13 en dinsdag 14 februari 
op het adviesgesprek. Zij worden ook niet ingeroosterd voor het rapportgesprek, dat 

begin maart wordt gehouden. Dan ontvangen zij uiteraard wel hun rapport. Wanneer er 
dan nog vragen over zijn, kunnen ouders altijd nog een gesprek aanvragen. Wanneer u 
als ouders het adviesgesprek, of een rapportgesprek wilt wijzigen m.b.t. datum/tijd, 

geeft u dat wel aan ons door?  



Gelukkig was er ook ruimte voor eigen creativiteit en lezen. Tussentijds hebben de 

kinderen lekker kunnen 
lezen uit de bak met de 

informatieboeken uit de 
bibliotheek. Daar wordt 
erg van genoten, heel 

mooi om te merken. 
Maar kinderen konden 
uit met de IPad aan de 

slag met hun 
informatieposter over 

China. De resultaten zijn 
echt prachtig, en vaak 
bijzonder verrassend 

geworden. Ze hangen 

volgende week allemaal 
in het lokaal. En met een 

aanloop naar het feest 
van carnaval, na de 
voorjaarsvakantie, 

hangen de collages van 
vreemde maskers daar 
dan ook bij. Uit de grote 

stapel National 
Geographic van juf Jeltje 

gaan kinderen op zoek 
naar afbeeldingen, 
vormen en kleuren die 

aanspreken en zo krijgen 
hun eigen maskers vorm. En wordt zelfs een jachtluipaard ineens een prachtige mond… 
Veel kinderen gaan naar de extra repetitie van muziekvereniging Opwaarts, hartstikke 

positief! Dit wordt enorm gewaardeerd en we horen ook dat de kinderen het zelf ook erg 
leuk vinden. Het wordt wel echt een orkest zo, knap hoor!  

Al dat muzikale talent, maar ook talent om te dansen, te zingen, toneel te spelen en wat 
allemaal nog meer, mag weer getoond worden tijdens Stuif ’s in. Dinsdagmiddag 28 
februari, na een feestelijke doemorgen tijdens carnaval, is het weer zo ver. De 

inschrijflijsten hangen vanaf morgen weer bij de lokalen van midden- en bovenbouw. We 
kijken uit naar weer ontzettend veel bijzondere optredens. Succes en plezier met 
voorbereiden iedereen! 

Volgende week woensdag hebben de kinderen om 10.30 uur een schrijfworkshop van 
een dichter. We doen mee aan het project van de Kinderdichter, georganiseerd door 

Stichting Het Poëziepaleis.  
Vandaag ontvangen de kinderen ook hun nieuwe toetsrooster. Nieuw voor de kinderen 
van groep 8 is het huiswerk voor Engels, dat er nu bij komt. Juf Jeltje is bezig met een 

nieuwe opzet voor de dicteewoorden. Deze ontvangen de kinderen volgende week.  
Volgende week begint juf Sarah haar stage bij ons. Ze is derdejaars stagiaire van de 
PABO en zal tot de zomer op maandag en dinsdag bij ons zijn. Ze geeft dan veel lessen, 

maar zal ook een enkele keer een hele week bij ons zijn. We wensen haar veel plezier bij 
en met ons en hopen dat ze een heel leerzame en waardevolle stage heeft.  

De kinderen van groep 8 moeten maandag stemmen voor een van de drie musicals. Ze 
hebben deze titels opgeschreven en kunnen op de verschillende sites informatie lezen, 
liedjes luisteren en zich alvast wat verdiepen in het verhaal en de rollen. Net voor, of 

anders na de voorjaarsvakantie, ontvangen ze dan hun musicalboekje en gaan we de 
weken daarna de rollen en taken verdelen. We hebben er zin in! 



Voor de voorjaarsvakantie moeten alle kinderen hun informatieboeken mee naar huis 

nemen, ruilen in de bibliotheek en na de vakantie moet iedereen weer twee nieuwe 
boeken mee naar school nemen. Dit mogen nu ook twee informatieboeken zijn, het 

leesboek mag altijd.  
Na de voorjaarsvakantie start ook het project van de Vastenactie, dat El Salvador als 
land heeft. We zullen ons op diverse manieren in de projecten, maar ook in het land zelf, 

verdiepen. De start is gelijk al heel speciaal, want maandag 27 februari kijken we naar 
een voorstelling, die gespeeld wordt bij ons op school.  
Elise in groep 8 zal geruime tijd in een rolstoel op school komen. Vanwege een 

beschadiging aan haar spieren/pezen zal verder moeten bekeken worden hoe haar 
herstel, en de behandeling in het ziekenhuis, verder gaat. We hebben met de kinderen 

van groep 8 een haal- en brengrooster gemaakt en dat gaat top! De tafel is verhoogd, 
een andere plek in de groep, we maken de periode zo fijn en positief mogelijk. We 
wensen haar heel veel sterkte en succes de komende tijd.  

De laatste nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie, dus we wensen iedereen alvast een 
heel fijne week. Thuis, op vakantie, logeren, alles is fijn! Volop van genieten. 
 

Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Judith 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gisteren heeft Josca onze school vertegenwoordigd tijdens de regionale voorronde van 

de Nationale Voorleeskampioen. En ze heeft gewonnen!!! 
 
Proficiat Josca! 

 
 

 
Spreuk  

Gebruik de talenten die je hebt. In het bos zou het heel stil zijn als alleen de best 

zingende vogels te horen waren. (Henry van Dyke) 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 maart 2017 
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