
    
  

 

 
Agenda: 
 

APRIL: 
14: Goede Vrijdag 

16 en 17: Pasen 
17: Gezinsviering Pasen in de kerk 
21: Koningsspelen 

24 t/m 28: Vakantie 
 

MEI: 
01: Luizenpluis 
05: Bevrijdingsdag 

08: Start schoolproject Water en Techniek 
08: Informatieavond ouders groep 8 

10: Schoolfotograaf 
10: Extra schoonmaakavond 
11: Doemorgen Water en Techniek 

14: Moederdag 
16 en 17: Screening GGD groep 2 en 7 

21: 1e Communieviering – 11.15 uur in de kerk 
 
Van de directie 

 
Met een mooi Paasweekeinde in het vooruitzicht stuur ik u deze nieuwe nieuwsbrief. 

Op de viertafel heeft u alle symbolen van deze 
goede week kunnen bekijken: De paastak - 
Alles wat ontkiemt en groeit, benadrukt dat we 

het nieuwe leven vieren. De palmtakjes van 
Palmzondag 9 april jl. verwijzen naar de 

juichende mensen die langs de weg stonden bij 
Jezus" intocht in Jeruzalem. Dan het gebroken 
brood van Witte Donderdag (het laatste 

Avondmaal). Morgen is het Goede Vrijdag, de 
haan die drie keer kraait - verwijst naar het 
verhaal waarin Petrus opschept over zijn trouw aan Jezus en een paar uur later bij hoog 

en laag beweert dat hij hem niet kent. En het  kruis dat verwijst naar de dood van Jezus 
aan het kruis. Dan is het Pasen. 

Na het Paasweekeinde werken we naar de Koningsspelen op 21 april a.s. toe met een 
heerlijk ontbijt en een feestelijke dag. En daarna een heerlijk weekje vakantie.  
Namens het team wens ik u allen een Zalig Pasen.  

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april 2017 worden voor de vijfde keer de Koningsspelen 

gehouden. Wij doen dit jaar weer mee. Net als voorgaande Koningsspelen, 
wordt er een gratis en redelijk gezond Koningsontbijt voor alle kinderen 

aangeboden door een van de plaatselijke grootgrutters. Dat betekent dat 
alle groepen, dus ook groep 1, ‟s morgens om 08.30 uur aan het ontbijt 

nieuwsbrief 
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aanschuiven op school. Daarna volgt er een aan de dag aangepast programma. De 

groepen 1 t/m 4 gaan na het ontbijt naar de sporthal en kunnen daar om 11.00 uur 
weer worden opgehaald. De groepen 5 t/m 8 gaan na het ontbijt ook naar de sporthal. 

Tot 11.30 uur hebben zij activiteiten in de hal. Daarna gaan zij met elkaar op de fiets 
terug naar school. ‟s Middags is er voor de deze groepen gewoon school.  Zij zullen wel 

een aangepast programma volgen, in het nieuws uit de groepen leest u hier meer over. 
Okido is de titel van hét nieuwe lied voor de Koningsspelen van dit jaar. Deze single is te 
zien en te beluisteren op www.koningsspelen.nl en www.kinderenvoorkinderen.nl 

 
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 in iedere eerste week 
van de maand wordt deze regel bij alle groepen 
geïntroduceerd. Maandag 3 april hebben een aantal 

leerlingen uit groep 8 in een spelsituatie de regel: ‘Wij 
komen voor elkaar op!’ 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. 

 
Trefwoord: Tien woorden  
 

Je hoort mensen nog wel eens verzuchten… “Als iedereen zich nu aan de 
tien geboden zou houden, zag de wereld er een stuk beter uit”.  

In de weken van 17 april tot 5 mei staan ze in de Trefwoordlessen 
centraal.  
Niet doden, niet stelen en niet liegen. Wie zal daarvan de zin in twijfel 

trekken? Je hoeft er geen christen voor te zijn.  
Maar die eerste drie van de tien geboden: „geen afgoden vereren‟, „Gods naam met 

eerbied gebruiken‟ en „de dag des Heren heiligen? Om die te begrijpen moeten we terug 
naar het Bijbelverhaal over Mozes en de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Tien 

Woorden zijn richtlijnen voor een leven in vrijheid.  
 
Wijze richtlijnen 

We hoeven tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken om te 
weten dat een vrijheidsstrijd al snel ontaardt in een nieuwe dictatuur. 

Alles wat voor de revolutie verboden was, wordt erna verplicht.   
Het Bijbelse verhaal van de bevrijding bevat een grote wijsheid: 
vrijheid vraagt om oefening. Vrijheid vraagt om eerbied voor de 

vrijheid zelf. Vrijheid kunnen mensen alleen waarborgen met regels 
die jouw vrijheid en die van je medemens beschermen.  

Het eerste van de tien woorden bedoelt: De vrijheid is geschonken, 
voorkom dat je elkaar opnieuw tot slaaf maakt. Geld, succes, macht 
zijn afgoden die onvrij maken.  

Het tweede woord zegt: Niet nodig om Gods naam overal bij te roepen.  Mensen zijn 
vaak zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Kijk ook uit met mensen die te pas en te 

onpas met Gods wil te koop lopen. Voor je het weet onderdrukken ze groepen mensen in 
Gods naam.  



Slaven, maar ook mensen die aan hun werk verslaafd zijn, werken zeven dagen in de 

week. Vrijheid betekent ook de tijd nemen om vrij te zijn en samen te genieten. Het is je 
gegund.  

 
Tien woorden van vrijheid 

Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de 
vrijheid van jezelf en die van anderen waarborgt. Het zijn 
levenslessen voor goed samenleven. De kinderen horen over deze 

tien woorden of waarden:  
“Liefde”, “Rust”, “Leven”, “Eerlijk”, “Bezit”, “Respect”, “Eerbied”, 

“Tevreden”, “Trouw”, “Vrijheid”.  
Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met 
de bijbelse 10 Woorden. In de Trefwoordlessen onderzoeken de 

kinderen elke dag één van deze woorden en ontdekken wat het 
voor henzelf en de anderen betekent.  

 
We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor 
onze kinderen en daarmee voor de toekomst van onze samenleving.   

 

 

Van de kinderwoorddienstgroep: 
 
Op maandag 17 april, tweede Paasdag, is er om 10:00 uur een gezinsviering in de kerk. 

Iedereen is van harte uitgenodigd. Vind je het leuk om mee te helpen tijdens de viering, 
bijvoorbeeld door iets te lezen, een muziekinstrument te bespelen of de collecte te 
lopen, laat het dan even weten aan Gonnie Wijsbeek of Carien Bos. 

Het lijkt ons leuk als er tijdens de viering een kinderkoortje zingt. Vind je het leuk om te 
zingen en ga je tweede Paasdag naar de kerk, zing dan met ons mee! Meld je aan bij 

Gonnie Wijsbeek of Carien Bos (tel. 0595-435300) 
Wij wensen iedereen alvast een zalig Pasen! 
 

Nieuws uit groep 0-1 
 
We hebben de afgelopen weken gewerkt over 

Pasen. Afgelopen zondag zijn we samen met 
groep 2 met onze kruisen naar de Palmpasen 

viering in de kerk geweest. We hebben daar 
het lied Hé kom mee gezongen. Het lied ging 
over Jezus die Jeruzalem binnenreed op een 

ezel. Alle mensen waren blij en gingen zingen. 
Na de viering mochten de kruisen mee naar 
huis. Ouders: willen jullie de kruisen (zonder 

de versieringen) weer meegeven naar school? 
Deze week hebben de kinderen vrij geknutseld over Pasen; schilderen, knippen en 

plakken met papier en een paasei versieren met klei. Maandag hebben we weer 
gezelschapsspelletjes gespeeld met de kinderen uit groep 6. Er waren ook veel kinderen 
die zelf een spelletje mee hadden genomen naar school; leuk! 

Volgende week werken we over Koningsdag, de Koning en Koningin en werken we toe 
naar de Koningsspelen. De letter van de week is de K van Koning.  
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Ook de kinderen van groep 0-1 doen met deze 

feestelijke ochtend mee. Informatie over deze ochtend, vindt u elders in de nieuwsbrief. 
Voor het beweegdiploma hebben we nu al 3 keer gym gehad van juf Stijnie in de grote 

gymzaal. Omdat we daar veel meer en andere materialen hebben, zijn de gymlessen erg 
leuk en uitdagend. Tot half juni hebben we daar wekelijks een gymles. Op de gang hangt 
een lijstje met de data. De komende 2 keren zijn: donderdag 20 april en donderdag 4 



mei. Wilt u de kinderen dan weer vanaf 8.15 uur brengen naar de gymzaal in de 

Kennedylaan? 
Donderdag 20 april is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen.   
Na de meivakantie komen er twee nieuwe kinderen bij ons in de klas: Seth de Haan en 
Ellen Beets. Welkom bij ons in de klas en heel veel plezier op De Schelp! 

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 2 
 

Afgelopen zondag was het een prachtig gezicht in de kerk, waar de kinderen met hun 
mooi versierde Palmpasenstok mochten lopen en aan het einde van de viering een lied 

over de intocht van Jezus in Jeruzalem, zongen. Graag zien we de stokken ontdaan van 
alle versieringen, binnenkort weer terug op school. We bedanken de ouders die voor het 

versieren van de kruisen zorgden!! Foto‟s van Palmzondag staan op de website. Wilt u 
de kruisen, ontdaan van de versieringen, na Pasen weer op school inleveren? 
Vanmiddag hebben we het Paasproject afgesloten met het zoeken van paaseitjes. Met 

hulp van de paashaas hebben de kinderen enthousiast gezocht en mochten de eitjes in 
hun eigen mandje doen om mee naar huis te nemen.  

Vanmorgen vierden we met de hele school de Witte 
donderdag viering in de kerk. We hoorden het verhaal 
van het Laatste Avondmaal en de voetwassing. En wat 

hebben we veel werkjes gemaakt tijdens dit project, 
geschilderde eieren, paashaasjes, een mandje, een 

kuiken in een ei, paaseieren met vliegerpapier… 
Iedereen heeft met veel plezier gewerkt en vandaag 
mochten alle resultaten mee naar huis.  We hebben het 

ook druk gehad met onze kip in de klas. Tina de kip, 
legde de ene dag 2 eieren, de andere dag 4 en op 

maandag vonden we er wel 8. Samen hebben we 
steeds de lijsten ingevuld en het aantal vergeleken met 

de dag ervoor.  Ook hebben we geteld op welke dag zij 
de meeste eieren legde en op welke dag de 
minste. We hebben ook veel geleerd over 

kippen en hanen want Freerk, die thuis 
kippen heeft, wist er heel veel over te 

vertellen. Natuurlijk werd er ook intensief 
gespeeld in de paashoek, gebouwd in de 
bouwhoek en werden er in de lees-schrijfhoek 

paaswoordjes geschreven. Samen met de juf 
hebben sommige kinderen ook leuke 

paasverhaaltjes bedacht.  Wilt u meer van 
onze activiteiten zien? Bekijkt u dan de 
nieuwe foto‟s van het paasproject die op de 

website staan.  
Donderdag 20 april is juf Lisette afwezig. Juf Truus is dan in de groep. 

Op donderdag 20 april is het weer meeneemdag, de kinderen mogen dan van thuis iets 
van speelgoed meenemen, er over vertellen en ook mee spelen. Wilt u er op letten dat 
de kinderen niet meer dan één ding meenemen? 

Vrijdag 28 april is Norah jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Norah en een fijne 
verjaardag gewenst. 
Volgende week gaan we werken over de lente en bereiden we ons voor op de 

Koningspelen. Want … wie is eigenlijk onze koning en wat denk je dat hij allemaal doet? 
En als wij koning of koningin waren, wat zouden wij dan willen? Als de kinderen het leuk 



vinden mogen ze volgende week woensdag en donderdag iets dat bij het koningshuis 

past of oranje spullen mee naar school nemen.  
Omdat de komende periode een aantal incomplete schoolweken heeft werken we niet 

met een weektaak. Daar starten we op 8 mei weer mee.  
Vrijdagmorgen 21 april zijn de Koningsspelen. Geeft u uw kind gemakkelijk zittende 
kleding aan? We nemen de gymschoenen van school mee naar de sporthal en alle 

kinderen krijgen vrijdagmorgen op school een schoolshirt aan. De kinderen hoeven geen 
fruit of drinken mee te nemen. 

Maar eerst vieren we nog het Paasfeest, morgen en aanstaande maandag zijn we vrij in 
verband met Goede Vrijdag en 2e Paasdag. We wensen iedereen fijne Paasdagen toe! 
 

Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 
Nieuws uit groep 3-4 

 
In de afgelopen weken hebben beide groepen een bezoek 

mogen brengen aan een toneelvoorstelling. Groep 3 mocht 
kijken naar de voorstelling “kereltje” en groep 4 heeft de 
voorstelling “de snelste zebra” gezien. Beide groepen hebben 

genoten van de verhalen. Een mooie manier om kinderen ook in 
aanraking te brengen met toneel. 
Vorige week woensdag hadden we bijzonder bezoek in de klas. 

Oud leerling Jamy Bisschop kwam een presentatie houden over 
kippen. Bij zijn presentatie had hij een echte kip en kuikentjes 

meegenomen. We hebben veel geleerd van hem en we mochten 
ook nog heerlijk knuffelen met de kuikentjes. 
De afgelopen twee weken hadden we een stagiaire van het 

Hogelandcollege bij ons in de klas. 3e jaars leerling Ruben Slager 
kwam zijn snuffelstage bij ons lopen. We vonden dit erg gezellig. 
Vandaag was het alweer zijn laatste dag. 

Volgende week vrijdag worden de Koningsspelen weer 
georganiseerd. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer 

informatie over vinden. 
Aanstaande dinsdag gaan we weer naar de bieb. Denkt u om de  
biebpas? 

 
Hartelijke groeten, juf Marian en juf José 
 

Nieuws uit groep 5 
 

Wat hadden we dinsdag een leuke dag 
met elkaar. We hebben de afsluiting 
van “Scoor een boek” gehad. Het was 

koud op het voetbalveld maar de 
kinderen hebben enorm genoten. We 
hebben er van alles gedaan van de 

stormbaan tot letters op de rug, van 
basketbal tot estafette loop. De 

kinderen van groep 5 hebben met 
elkaar 224 boeken gelezen en dat is 
een hele mooie prestatie! Vervolgens 

hebben we met elkaar een broodje 
gegeten op school en zijn we s middags naar de voorstelling; “De snelste zebra” 
geweest. Dit was ook een leuke voorstelling waar we genoten. De ouders die met ons 



mee zijn geweest ontzettend bedankt voor het rijden. We hebben 

met elkaar een gezellige dag gehad.  
Woensdag hebben we groep 6,7 en 8 aangemoedigd bij de 

Paascup in de sporthal. Altijd leuk om even te kijken hoe dit gaat. 
Vandaag zijn we met elkaar naar de kerk geweest voor de Witte 
donderdagviering en morgen begint ons lange Paasweekend.  

Dinsdag zien we elkaar weer en dan nog 4 dagen en dan begint de 
meivakantie. Donderdag is de uitreiking van de Plaat van de 
maand en vrijdag eindigen we met de Koningspelen. Verdere 

informatie hierover volgt nog. Na de meivakantie viert juf Dorien 
haar verjaardag op de woensdag, deze dag hoeven de kinderen 

geen eten en drinken mee. 
Dan wensen we iedereen een fijn Paasweekend!! 
 

Hartelijke groeten, Juf José en juf Dorien 
 
Nieuws uit groep 6 

 
April doet wat hij wil. Vaak lekker weer om buiten te zijn in de pauzes. Met het 

veldvoetbaltoernooi was het erg koud, vooral voor de aanmoedigende mensen. Maar de 
kinderen hebben, ondanks de kou en de sterke tegenstanders, flink hun best gedaan! 
Een leuke ervaring erbij en volgend schooljaar weer een kans. Het meidenteam 1 is 

doorgegaan naar de volgende ronde. Zij hebben gisteren de 2e ronde gespeeld. En van 
het voetbal gisteren weer aan het handballen tijdens het jaarlijkse Paascuptoernooi. Ik 
hoop dat ze een sportieve ochtend hebben gehad en met een tevreden gevoel en een 

vaantje naar huis zijn gegaan. Tijdens de studie heb ik nog even voor ze geduimd… 
Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Volgende week sluiten we voorlopig 

de sportiviteiten, in de vorm van Koningsspelen. ‟s Ochtends gaan we met de gehele 
school ontbijten in de gemeenschapsruimte. Daarna vertrekken we met elkaar, op de 
fiets, naar de sporthal voor allerlei sportieve onderdelen. We zijn om 12.00 uur weer op 

school terug. ‟s Middags mogen de kinderen met eigen, groot materiaal op het plein 
spelen, zoals skeelers, karren, hoepels, etc. Met regenachtig weer gaan we de kinderen 
in school vermaken. De kinderen mogen deze ochtend op zijn Konings gekleed en 

geschminkt worden. Iedereen is hier vrij in. In de sporthal dragen zij een schoolshirt. Ze 
nemen zelf een broekje en sportschoenen mee als ze dit willen. Er is weinig ruimte voor 

de kinderen om zich om te kleden. Op cultureel vlak is er ook een uitje. Op donderdag 
20 april gaan zij een bezoek brengen aan de Menkemaborg, in het kader van Zilvertje. 
Ter voorbereiding op het thema “Terug in de tijd”, doen we een aantal verschillende 

lessen binnen dit thema. Ook krijgen ze (waarschijnlijk) nog een dansworkshop in deze 
periode. De kinderen gaan na de gymles mee met juf Jeltje naar de Menkemaborg. Juf 
Julia is met groep 7/8 op school. Ze zullen rond 12.00 uur weer op school terugkomen. 

Kijkt u ook nog even in het stukje van groep 7/8 voor eventuele informatie dat ook 
betrekking heeft op groep 6. Vandaag zijn we naar de kerk geweest voor de witte 

donderdagviering.  
Een vijftal kinderen van onze klas heeft 
meegedaan met het Filmpje van Samen in Beeld. 

Dit wordt uitgezonden op zondag 16 april, in de 
Paasspecial om 11.00 en 16.30 op OOGtv. Ze 
zagen er prachtig uit en hebben genoten. Veel 

plezier met kijken.  
Ik wens u allen hele fijne Paasdagen en alvast een 

fijne “April”vakantie! 
 
Hartelijke groet, Juf Julia  

 



Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Juf Judith bedankt iedereen voor een heel gezellige verjaardag, afgelopen vrijdag. Het 

werd een heel fijne dag, harstikke leuk hebben we het met elkaar in de groep.  
Na een spannende eerste ronde van het KNVB Veldvoetbaltoernooi vorige week, 
beleefden de kinderen van groep 6, 7 en 8 deze week de voorpret en de kriebels voor de 

naderende Paascup Handbal en Voetbal. Na de winst van het eerste meisjesteam vorige 
week, moest er woensdagmiddag ook nog weer een tweede ronde gevoetbald worden in 
Uithuizermeeden. Maar eerst speelden ´s morgens maar liefst vijf teams in sporthal De 

Mencke de Paascup 2017. De nieuwsbrief wordt op dinsdag geschreven, dus u leest hier 
nog geen uitslag. Maar de foto´s en nieuwtjes kunt u bij het versturen van de 

nieuwsbrief op donderdag natuurlijk al vinden op onze Facebookpagina. We bedanken 
alle kinderen, ouders die wassen, ouders die coachen, ouders die rijden en het publiek 
op de tribune of naast het voetbalveld van harte voor hun tijd en inzet! We genieten van 

onze sportieve en gezellige bovenbouwers en daar draagt u ook een heel belangrijk 
steentje aan bij! 
Deze week moesten de kinderen van groep 7 ook voor het eerst een werkstuk inleveren. 

De eerste resultaten kwamen al binnen en die zien er ontzettend goed uit. Er is hard 
gewerkt, maar ook met veel plezier en interesse voor de eigen gekozen onderwerpen. 

Dikke pluim voor iedereen! 
Deze week bleek dat iedereen geslaagd was voor het Theoretisch Verkeersexamen, de 
fietsen werden goedgekeurd en zo kon groep 7 dinsdag beginnen aan het Praktisch 

Verkeersexamen. We hoorden met plezier de complimenten over hoe goed de kinderen 
fietsten en zo kreeg iedereen dinsdagmiddag dan ook het diploma. We zijn heel trots op 
de kinderen en bedanken de hulpouders bij de controleposten ook van harte voor hun 

tijd en begeleiding van het examen. 

Maandag heeft juf Jeltje in de kring met de kinderen gepraat over de betekenis van de 
Goede Week. Ze las ook een speciaal prentenboek voor. Vandaag vierden we samen in 
de kerk Witte Donderdag.  We wensen iedereen een mooi Paasfeest toe. 

Vanavond doen Lisanne, Josca, Rianne en Rose mee met de finale van de dichtwedstrijd 
Kinderdichter gemeente Eemsmond, gehouden in Uithuizermeeden. Dit doen ze met 

finalisten van drie andere scholen. Na een dichtworkshop en een wedstrijd wonnen zij 
met een gedicht. In de klas schreven ze de afgelopen weken nog een tweede gedicht en 
beide lezen ze vanavond voor. Wanneer een van hen vanavond wint, zal ze voor een 

jaar Kinderdichter gemeente Eemsmond zijn. Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u dit 
doen op www.hetpoeziepaleis.nl. We gaan vanavond nog eens van ze genieten en 
wensen ze plezier en succes! 

De geschiedenislessen voor groep 7 en 8 staan deze maand in het teken van 
´Herinneren en herdenken: De Tweede Wereldoorlog´. Groep 8 bereidt in groepjes een 

presentatie voor, groep 7 krijgt speciale lessen van juf Jeltje, maar maakt ook een 
informatieposter over Anne Frank. Op donderdagmiddag 4 mei presenteren zij dit aan 
elkaar. Wanneer er ouders zijn die deze presentaties willen zien, dan zijn ze van harte 

welkom bij ons in de groep. Graag wel van te voren even aan juf Jeltje doorgeven, dan 
zetten we extra stoelen klaar. Volgende week dinsdag is Dhr. Povel bij ons als 
gastspreker te gast. Hij is kind in de Tweede Wereldoorlog, met een Joodse moeder en 

een niet-Joodse vader. Zijn ouders worden niet naar Westerbork weggevoerd, maar 
familieleden wel. Sommigen sterven in de concentratiekampen. Ook maakt hij in 

http://www.hetpoeziepaleis.nl/


Amsterdam de hongerwinter mee van 1944-1945. Hij is verbonden aan het Landelijk 

Steunpunt Gastsprekers WO II en al eerder bij ons op school geweest om de kinderen 
zijn verhaal te vertellen. We zijn heel blij en dankbaar dat hij ook nu weer bij ons te gast 

is. Namens onze school zullen we met vier kinderen ook aanwezig zijn bij de herdenking 
op 4 mei in Uithuizen. We hopen uiteraard daar nog meer kinderen en ouders van De 
Schelp te zien. In de Ommelander kunt u een aankondiging lezen.  

U heeft allemaal een extra mail ontvangen over de afname van de Centrale Eindtoets 
AMN voor groep 8, op woensdag 19 en donderdag 20 april. De afname is ´s morgens en 
groep 7 is dan bij juf Julia. Groep 8 heeft volgende week donderdag geen gymnastiek.  

Twee weken nu vier dagen en volgende week eindigen we voor de vakantie met de dag 
van de Koningsspelen. Heel veel plezier allemaal! 

En dan op naar weer een verdiende vakantie, want na al die hoogtepunten en 
inspanningen is dat natuurlijk hartstikke fijn. 
Juf Jeltje gaat reizen in Jordanië, er wordt 

volop gelogeerd, gespeeld, op vakantie 
gegaan en nog veel meer en dan zien we 
elkaar 1 mei alweer terug. Ook juf Sarah 

begint dan weer met de tweede periode van 
haar stage.  

Voor de ouders van groep 8 is er dan op 3 
mei ook een informatieavond over het 
eindkamp en de voorbereidingen voor de 

laatste schoolweek van groep 8. Deze begint 
om 19.30 uur op school en het is belangrijk 
dat alle ouders hierbij aanwezig zijn. Bent u verhinderd, dan graag een bericht van 

afmelding aan een van de juffen.  
 

Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Judith 
 

 

 
Bevrijdingsvuurestafette 

Loopgroep Eemsmond Runners organiseert op 5 mei 2017 weer een 
bevrijdingsvuurestafette. Ze nodigen de kinderen van RKB De Schelp en van alle andere 
basisscholen in de gemeente uit met hen mee te rennen. 
 

De bevrijdingsvuurestafette is er ieder jaar. Honderden loopgroepen vertrekken vanuit 

Wageningen of vanaf het bevrijdingsfestival in hun eigen provincie en verspreiden het 
bevrijdingsvuur door heel Nederland.. 
 

Praktisch 
 
Bevrijdingsvuurestafettes verspreiden het bevrijdingsvuur door heel Nederland. 

Eemsmond Runners liep de tocht al verschillende malen, ook met basisschoolleerlingen. 
Dit jaar nodigen we hen graag opnieuw uit. 

 Kinderen en begeleidende volwassenen kunnen de estafettelopers opwachten en 

samen met hen het laatste stuk naar en in het dorp rennen. Daar volgt een korte 
pauze en laten we samen een (vredes)duif op.  

 Nog voor de estafette komt er een lezing over de bevrijding in ons gebied in 1945. 

De datum is 3 mei, locatie en tijdstip verschijnen binnenkort in de media.  
Verzamelplaats en tijdstip voor kinderen zijn deels gewijzigd. 
Door route-aanpassingen is één verzamelplaats en zijn verschillende verzameltijdstippen 
gewijzigd. In het onderstaande schema vindt u de definitieve opgave. 
 

 



vertrek 

 

km 

 

dorp 

 

doorkomst 

 

bijzonderheden 

 

08:00 

 

0 

 

Uithuizermeeden 

 

Vlasakker 

 

Start m.m.v. 

gemeentebestuur 

(e.a.?). Duif. 

09:12 

 

10 

 

De Noordkaap 

 

monument 

vliegeniers 

Pauze (5 min) en duif. 

 

16:00 

 

   

 

Usquert 

 

begraafplaats, 

achter 

Raadhuisstraat 

3 

Pauze (5 min) en duif. 

 

16:27 

 

65 

 

't Lage van de 

Weg 

   

 

   

 

16:38 

 

66 

 

Uithuizen 

 

monument bij 

gemeentehuis 

 

Verzamelen 

meelopende kinderen 

enz.: Jacobuskerk, 

Hoofdstraat-West 85, 

16:15u. 

 Bij doorkomst: pauze 

(5 min) en duif. 

17:05 

 

70 

 

Uithuizermeeden 

 

Johan van 

Veenplein 

 

Verzamelen 

meelopende kinderen 

enz.: De Mieden 

Hoofdstraat 61a, 

16:45u. 

 Finish met zo groot 

mogelijke groep 

lopers; overdracht 

bevrijdingsvuur aan 

gemeentebestuur, duif. 

  
Meer info:  In ieder geval komt het laatste nieuws over de estafette te staan op onze 

website www.eemsmondrunners.nl.  
 
 

 
 

Spreuk: 
De mooiste dingen in het leven kun je niet zien of aanraken.  

Ze worden gevoeld met het hart. (Heleen Keller) 

 
 
 

 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 mei 2017 

 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.eemsmondrunners.nl/
http://www.rkbdeschelp.nl/

