
    
  

 

 
Agenda: 
 

MEI: 
05: Bevrijdingsdag 

08: Start schoolproject Water en Techniek 
10: Schoolfotograaf 
10: Extra schoonmaakavond 

11: Doemorgen Water en Techniek 
14: Moederdag 

16 en 17: Screening GGD groep 2 en 7 
18: Afsluiting project water en techniek 
21: 1e Communieviering – 11.15 uur in de kerk 

22 t/m 24: Kamp groep 8 
25: Hemelvaart 

 
 
JUNI: 

04: Pinksteren 
05 t/m 10: Vakantie 

12 t/m 15: Avondwandelvierdaagse 
18: Vaderdag 
28: Atletiekdag groep 5 t/m 8 

30: schoolreis groep 4 t/m 7 
 

Van de directie 
 
Vanavond is om 19.00 uur de Herdenking van 4 mei in de Jacobikerk. Onze leerlingen 

Isa en Josca zullen hun zelfgeschreven gedichten voorlezen en oud leerling Merel Bakker 
zingt. En 5 mei op Bevrijdingsdag zijn de leerlingen vrij. 

 
Juf José is overbelast, erg moe door allerlei factoren en uit roulatie. Wij wensen haar 
beterschap en hopen op een voorspoedig herstel. Meester Freek is de voorlopige 

vervanger voor groep 5. In groep 3/4 zal dat op de dinsdag juf Jolein zijn. Helaas was zij 
afgelopen dinsdag ziek. 
 

Van 12 t/m 16 juni wordt de avondwandelvierdaagse gehouden. Ook dit jaar bieden wij 
als school weer de gelegenheid om in schoolverband mee te lopen. In de volgende 

nieuwsbrief leest u hier meer informatie over. De kinderen krijgen dan ook het 
aanmeldformulier mee.  

 
Water 
Op maandag 8 mei start De Schelp met een schoolbreed project, met het thema 

"Water". Water als bron van leven, water in verschillende vormen  
op het gebied van natuur en techniek. In elke groep besteden we 2 weken lang aandacht 
aan dit thema.  

We starten maandag 8 mei met een gezamenlijke opening in het speellokaal met alle 
groepen . Op donderdag 11 mei is er een doemorgen die helemaal in het teken staat van 
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dit project. Tijdens deze 2 weken besteedt elke leerkracht in de klas op verschillende 

manieren aandacht aan het thema. Er zullen leuke dingen worden gemaakt, gedaan en 
geleerd. De resultaten van deze 2 weken  willen we u ook graag laten zien! Op 

donderdag 18 mei hebben we " Open School" van 14.00 t/m 15.00 uur. U kunt met uw 
kind(eren) door de school lopen om het gemaakte werk te bekijken.  
 

Schoolfotograaf 
Woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf weer 

langs. Net als andere jaren is dit Ton Bouchier. 
Er is dit jaar gekozen voor een achtergrond met 
baksteenstructuur. Hiernaast ziet u een voorbeeld. 

Er zullen van alle kinderen portretfoto‟s worden 
gemaakt. Verder komen de kinderen op de 
klassenfoto. 

Kinderen met een broer(tje) of zus(je) op school 
zullen ook samen op de foto komen. Zitten alle 

kinderen op school ,dan gebeurt dit onder schooltijd. 
Wilt u graag een foto met een jonger broertje of 
zusje erbij, dan is dit ook mogelijk. U kunt vanaf 8.00 uur in het speellokaal terecht om 

deze foto‟s te laten maken. 
 
Luizenpluis 

Zoals na elke vakantie zijn de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Dat hoofdluis 
hardnekkig is, merken we dit jaar ten volle. Ook dit keer hebben we weer hoofdluis 

gevonden. We verzoeken u dringend om uw kind(eren) regelmatig te blijven controleren 
op hoofdluis.  
Over 2 weken zal er in groep 2 en 3-4 een hercontrole zijn. 

Ouders die ons luizenpluisteam willen versterken, zijn nog steeds van harte welkom! De 
groep is maar klein en dit maakt de belasting soms erg groot. Aanmelden kan bij de 
groepsleerkracht. 

 
Extra schoonmaakavond 

Op woensdagavond 10 mei van  19:30 - 21:15 uur, is er weer een extra 
schoonmaakavond.  
We starten met kopje koffie/ thee en wat lekkers, daarna starten we met zijn allen met 

de  schoonmaakwerkzaamheden. Dus vergeet je emmertje en schoonmaak 
benodigdheden niet mee te nemen.  
Alle ouders worden in groepen ingedeeld, zodat we met zijn allen ons steentje bijdragen. 

Houd er rekening mee dat de meeste ouders al op een schoonmaak avond zijn geweest. 
Helaas hebben we enkele ouders weer op de lijst gezet vanwege niet afbellen en of zijn 

komen opdagen. Ouders die wel hebben afgebeld en vervanging geregeld, dit wordt zeer 
gewaardeerd.  
Voor de schoonmaakavond op 10 mei doen wij een beroep op de ouders/verzorgers van: 

Isabel Bennink, David Bos, Nikitta Nalumansi, Luuk Bolman, Norah Spoelman, Keano 
Jager, Lorenza Spanu, Anniek Huizinga, Mandy Luchtenberg, Kiandra Sint Jago, Jada 
Peters, Kimberly Peters, Kevin Kooter, Lieke Modderman, Marlein Baar, Meike Peterse, 

Nick Bodewes, Tess Paping, Tygo Hoeksema, Robert Liewes, William Hielkema, Shadee 
Wout, Demian van Dijk, Roan Veenstra, Elise van Dijk, Stefan Kok, Jada Mulder, Isa 

Oosterhof, Lindsay Drost, Wendy Kaput, BenneGeert Boswijk, Robert Pol, Jarick 
Saragoza. 
 

Mocht je verhinderd zijn, graag tijdig zelf vervanging regelen en of op tijd af bellen bij 
Julisa Beaumont           06-27006446. 
Tot woensdag 10 mei, 

Namens oudervereniging, Julisa Beaumont 



Schoolreisje groep 4 t/m 7 gaat dit jaar naar……….?????? 

 
We kunnen het bekend 

maken want het is rond. 
Dit jaar gaan wij op 30 juni 

met zijn allen naar de nieuwe dierentuin in 
Emmen.  Deze dag gaan we met elkaar op 
ontdekkingstocht en we hoeven geen eten en 

drinken mee want ook dat is geregeld. 
Verder informatie gaat zeker volgen. 

 
Namens de schoolreiscommissie 
Juf Jeltje en juf Dorien 

Fabiola, Heidi en Liesbeth 
 

 
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 1 

mei hebben een aantal leerlingen uit groep 8 in 
een spelsituatie de regel: ‘ik luister naar een 
ander’ 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. 
 

Vrijheid - Ouderbrief bij Trefwoord 
 

In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen in Trefwoord 
rond het thema “Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de 
herdenking van de zwaar bevochten vrijheid in de Tweede 

Wereldoorlog. Herdenken is tegen elkaar zeggen: we willen zorgen dat 
die vrijheid er blijft en dat die vrijheid mogelijk wordt voor anderen die 

in onvrijheid leven. 
 
Maar wat is vrijheid? Dat je vrij bent om alles te doen en te zeggen? 

Vrijheid is méér dan zomaar doen waar je zin in hebt. Vrijheid heeft te maken met de 
ruimte om te zijn of te worden wie je bent. 

 
Vrijheid moet vaak bevochten worden. Zo vertelt ook het bijbelverhaal over de 
bevrijding uit Egypte: het joodse volk in Egypte mag niet zijn eigen feesten vieren en 

mag zelfs geen kinderen krijgen, jongetjes worden gedood. Ze zijn niet meer dan slaven. 
Maar dan zijn daar gelukkig een paar vrouwen die opstandig worden en zorgen dat de 

jongetjes toch blijven leven. Zo redden ze de pasgeboren Mozes, die in een biezen 
mandje over de rivier drijft en gevonden wordt door de dochter van de farao: hij is 
gered. 



Later in zijn leven realiseert Mozes zich dat en zorgt er dan voor dat het hele volk bevrijd 

wordt uit Egypte: een moeizame strijd, maar het lukt. Het uittochtverhaal is een verhaal 
van alle tijden. Het is een hoopvol symbool voor mensen die staan voor vrijheid en die 

zich verzetten tegen onrecht. 
De kinderen zullen dat verhaal horen in deze periode.  

 
In de onderbouw wordt het gelegd naast verhalen uit het circus 
waarin de rollen tussen de circusdieren oneerlijk verdeeld zijn. 

Karel Leeuw speelt de baas. Flipper Flap de dolfijn wordt gevangen 
gehouden. Reden voor alle dieren om te staken, geholpen door 

Kras de Meeuw, die de weg naar de vrijheid wijst. En vandaar 
praten we over verhalen van de kinderen zelf. 
In midden- en bovenbouw horen de kinderen verhalen van latere 

grote vrijheidsstrijden, zoals de strijd van Nelson Mandela in Zuid-
Afrika en het afbreken van de Berlijnse Muur.  

Daarnaast wordt een minder zichtbare strijd tegen de kinderarbeid gelegd. Het hoort 
niet dat kinderen als slaven werken: ze verdienen vrijheid om kind te zijn.  
En de kinderen denken na over hoe ze elkaar soms onvrij maken. Want wie durft de 

druk van de groep te weerstaan en kleding te dragen die je zelf leuk vindt? Wie kiest er 
voor om niet mee te doen met pesterijen? Wie durft nee te zeggen terwijl iedereen je 

pusht op ja te knikken? En ga je alles zomaar „liken‟ van je beste vriendin ook als je het 
niets vindt? Daar willen we even goed over nadenken in deze tijd en over wat je nodig 
hebt voor vrijheid: lef, hoop, vertrouwen en samen optrekken.  

 
Vlak voor Hemelvaart wordt het verhaal over de hemelvaart van Jezus verteld. De 

kinderen horen dat de leerlingen nog niet de vrijheid voelen om zonder Jezus verder te 
gaan. Jezus belooft hen kracht en moed: de „Heilige Geest‟. Maar wat dat is? Dat gaan 
ze nog ontdekken. 

 

Bevrijdingsvuurestafette op 5 mei 

Nick Bodewes en Chrisje Holsteijn uit groep 5 zijn door loopgroep Eemsmond Runners 
uitgenodigd om tijdens de bevrijdingsvuurestafette op 5 mei mee te rijden in een oude 
legerjeep. Het gaat om de rit waarin de jeep hardlopers begeleidt op de route van de 

start in Uithuizermeeden naar de zeedijk bij De Noordkaap.  
Daar staat het Monument Wellington R 3202 dat herinnert aan de dood van de 

bemanning van een Britse bommenwerper die in 1940 neerkwam in de Waddenzee.  
Nick en Chrisje zijn voor de rit uitgenodigd om mee te rijden omdat zij  op school 
spreekbeurten hebben gehouden over het Wellington-monument (Nick) en over 

hedendaagse vluchtelingen in Nederland (Chrisje).  
Andere leerlingen van De Schelp die belangstelling hebben om de  

bevrijdingsvuurestafette mee te maken kunnen ervoor kiezen een stuk mee te rennen. 
In Uithuizen kan dat door de lopers vanaf 16.15 uur op te wachten bij de kerk naast de 
school. De lopers komen daar rond 16.30 uur langs en kinderen kunnen meerennen naar 

het monument op het Kerkplein, waar tijdens een korte pauze een vredesduif opgelaten 
zal worden. 

 
Meer over de bevrijdingsvuurestafette: http://www.eemsmondrunners.nl/. 
Meer over het Wellington-monument: bijv. https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-

verhalen/aangespoelde-raf-piloten-bij-uithuizen  
of https://www.tracesofwar.nl/sights/75555/Monument-Wellington-R-3202.htm. 

Meer over het monument op het Kerkplein: bijv.  
 

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-
vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2382. 

 



Nieuws uit groep 0-1 

 
Na een heerlijke vakantie van een week, zijn we weer vol energie begonnen. Deze week 

zijn er weer twee nieuwe kinderen bij ons in de klas gekomen: Seth de Haan en Ellen 
Beets. Er is erg hard gewerkt door alle kinderen. Alles werd uit de kast gehaald; verf, 
kwasten, karton in verschillende vormen, wol, houten stokjes. Iedereen heeft prachtige 

dingen gemaakt. Er is veel kleur gebruikt en het heeft met de lente te maken. Maar 
meer kunnen we er echt niet over zeggen, want anders is het geen verrassing meer voor 

alle lieve moeders… 😉 

Op maandag 8 mei begint het schoolbrede project Water en 

Techniek. We zullen in de klas werken o.a. werken over leven in het 
water (vissen, planten), water om te drinken, en water in en om 

het huis. 
Op woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf. Elders in deze 
nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.  

Op donderdag 11 mei is de Doemorgen Water. Wij gaan met de 
groepen 1 t/m 4 allerlei activiteiten doen die met water te maken 
hebben. We zoeken nog ouders die groepjes willen begeleiden. Op 

de gang hangt een intekenlijst. Alvast bedankt! 
Op donderdag 18 mei is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen.  
Op donderdag 18 mei sluiten we het project weer af met "Open School" 
van 14.00 t/m 15.00 uur. U kunt met uw kind(eren) door de school lopen 

om het gemaakte werk te bekijken. Bent u verhinderd deze middag, dan 
is iemand anders ook welkom, een opa/oma, een buurvrouw, of grote 
zus/broer. Meldt u het bij de leerkracht als er niemand kan komen? Uw 

kind loopt dan met iemand anders mee door de school. 
Gymles in de gymzaal aan de Kennedylaan: i.v.m. de doemorgen hebben 

we komende week geen gymles in de Kennedylaan. De komende 2 keren zijn: 
donderdag 18 mei en maandag 22 mei. Wilt u de kinderen dan weer vanaf 8.15 uur 
brengen naar de gymzaal in de Kennedylaan? 

Verjaardagen: Seth wordt dinsdag 9 mei 4 jaar en Ellen wordt maandag 15 mei 4 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
Woensdag 31 mei gaan we, in het kader van het project Zilvertje, met de hele klas naar 

het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. De kinderen hoeven deze dag geen 
fruit en drinken mee naar school. Voor dit bezoek aan het museum zijn we op zoek naar 

ouders die voor vervoer en begeleiding kunnen zorgen. We vertrekken om 9.45 uur en 
zijn om 12.00 uur terug. Als u kunt rijden wilt u dan uw naam noteren op de lijst die in 
de gang hangt? Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 2 
 

Na een weekje vakantie waarin de kinderen aan 
de verhalen te horen veel leuke dingen beleefd 

hebben, zijn we afgelopen maandag begonnen 
met een „geheim‟ project. We verklappen verder 
niets, maar het heeft natuurlijk alles te maken 

met de speciale dag voor moeders op zondag 14 
mei.  

Ook praten en werken we over het seizoen 
lente. We hebben bedacht wat er allemaal bij de 
lente hoort en op het digibord lenteafbeeldingen 

bekeken. Ook weten we nu wat er met de wol samen een lentekleurplaat maken 



van een schaap gebeurt… Vandaag gaan de lentewerkjes mee naar huis.  

Volgende week maandag starten we met de hele school 
met het project ‘water’. In onze groep staan de 

thema‟s: water in huis (en school) en water in de sloot 
(welke dieren leven in het water) centraal. En gaan we 
ontdekken wat we allemaal met water kunnen: bv. 

kijken welke materialen drijven en welke zinken. En wat 
gebeurt er als je met ecoline op een nat papier gaat 
verven? 

Donderdag 12 mei is er voor alle groepen een doe-
morgen die in het teken van het „project water‟ staat. 

De activiteiten zijn deze keer verdeeld voor de groepen 
1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. We zijn nog op zoek 
naar ouders die groepjes kinderen willen begeleiden. Als 

u kunt helpen noteert u dan uw naam op de lijst die in 
de gang hangt? De kinderen hoeven deze ochtend geen 
fruit of drinken voor het fruit eten mee te nemen.  

Op donderdag 18 mei sluiten we het project water af 
met "Open School" van 14.00 t/m 15.00 uur. U kunt 

met uw kind(eren) door de school lopen om het 
gemaakte werk te bekijken. Bent u verhinderd deze middag, dan is iemand anders ook 
welkom, een opa/oma, een tante, buurvrouw, buurman of grote zus/broer. Meldt u het 

bij de leerkracht als er niemand kan komen? Uw kind loopt dan met iemand anders mee 
door de school. 
We hebben de verjaardag van Shona afgelopen woensdag in de klas gevierd maar 

vrijdag 5 mei is Shona echt jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Shona en een fijne 
verjaardag gewenst.  

Woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf op school. Meer informatie hierover leest u 
elders in deze nieuwsbrief. 
Dinsdag 16 en woensdag 17 mei  is de screening van de GGD voor de kinderen van 

groep 2. U heeft hier thuis een formulier voor ontvangen. Wilt u dat formulier z.s.m. 
weer op school inleveren?  
Donderdag 18 mei is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

meenemen om ‟s middag over te vertellen en mee te spelen.  
Wilt u ook het rapport van uw kind weer op school inleveren en heeft u thuis nog een 

kruis van Palmpasen? Dan graag weer op school inleveren. 
Gymles in de gymzaal aan de Kennedylaan: i.v.m. de doemorgen is de les van de 
komende week verplaatst naar maandag 8 mei op school.  De volgende lessen zijn op 

donderdag 18 mei en i.v.m. Hemelvaart op maandag 22 mei in de gymzaal aan de 
Kennedylaan.  

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 

Vooraankondiging Bezoek aan de molen in Usquert groep 2 
 
In het schooljaar 2010-2011 is het erfgoedtraject “Zilvertje en de schatten van 

Eemsmond” van start gegaan. Het traject is een samenwerkingsproject van het 
Museumhuis Groningen en Kunststation C. Het erfgoededucatietraject laat de leerlingen 

van de deelnemende scholen in de gemeente Eemsmond, gedurende hun 
schoolloopbaan, kennis maken met het lokale culturele erfgoed. Zo leren leerlingen van 
vier tot en met veertien hun omgeving, groep voor groep, beter kennen. Letterlijk. Door 

middel van bezoeken, workshops, presentaties op locatie en bijbehorende 
verwerkingsopdrachten.  
 

we maken kennis met 
‘Droppie water’ 



In het kader van het project Zilvertje gaan we met groep 2 op 

vrijdagmorgen 23 juni naar de molen in Usquert.  Voor groep 2 is 
het project „de Molenmuis‟ ontwikkeld.  

Lang geleden kwam een muis bij een molen. Hij was koud en nat. 
Hij had honger en hij was moe. Zo begint het prentenboek De 
Molenmuis van Tjibbe Veldkamp en Hans Prij. 

In dit project maken leerlingen van groep  2 kennis met de 
avonturen van de muis in de molen.  
Voor het bezoek aan de molen zijn we  op zoek naar ouders die 

voor vervoer en begeleiding kunnen zorgen. We vertrekken om 
8.45 uur van school en zijn rond 10.30 uur weer terug. Als u kunt 

rijden wilt u dan uw naam noteren op de lijst die in de gang 
hangt?  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 
 

Een heerlijk weekje uitrusten, leuke dingen doen en even niet hard aan het werk. 
Uitgerust en vol verhalen kwamen de kinderen afgelopen maandag de klas binnen. Daar 
was het even zoeken naar hun plekje, want juf had de klas veranderd. Nieuwe groepjes, 

nieuwe maatjes even weer iets anders. In de kring hebben we geluisterd naar alle 
verhalen. Het blijft leuk om alle belevenissen te horen. 

Groep 3 is met rekenen aan het werk met geld. We maken sommen met geld, kijken 
naar de waarde van het geld, leren begrippen duur en goedkoop en leren zo gepast 
mogelijk met verschillende munten en biljetten te betalen. 

In groep 4 zijn we bezig met ruimtelijk inzicht. We werken aan  blokkenbouwsels, 
plattegronden en hoogtegetallen. Ook blijven de kinderen hard werken aan de tafels. We 
herhalen de tot nu toe geleerde tafels regelmatig en oefenen hard voor de nieuwe tafels. 

Voor sommige kinderen is dit nog de tafel van 3, anderen zijn al toe aan de tafel van 4. 
Blijft u thuis ook mee oefenen? 

Juf José zal de hele maand mei nog afwezig zijn. Juf Jolein Dijkema uit Uithuizermeeden 
zal haar vervangen. Afgelopen dinsdag was zij helaas ook onverwacht ziek. Gelukkig was 
meester Klaas-Jan beschikbaar om de groep les te geven. 

Volgende week starten we schoolbreed met het project „water‟. In alle groepen zal er 
uitgebreid op allerlei manieren over dit onderwerp worden gewerkt. Spulletjes en boeken 
over water zijn van harte welkom. Ze mogen, voorzien van naam, mee worden genomen 

naar school.  
Donderdag 11 mei wordt er een doemorgen rondom het project water georganiseerd. 

Voor deze doemorgen zijn wij nog op zoek naar ouders die zouden willen helpen. U kunt 
zich opgeven bij de leerkracht of op de intekenlijst in de gang. 
Woensdag 10 mei is de schoolfotograaf bij ons op school. Elders in deze nieuwsbrief is 

hier meer informatie over te vinden. Er is deze morgen voor onze groep geen gym. De 
kinderen worden om half 9 gewoon op school verwacht. 
 

Hartelijke groet, juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 
 
Weekje meivakantie zit er op en we gaan er weer voor. Juf heeft in de vakantie de klas 

even veranderd en deze ronde zitten we in groepjes van 3.  Maandag hebben we 
afscheid genomen van Dean, hij is naar groep 6 gegaan. Dean we wensen jou veel 

plezier in je nieuwe groep.  



Dan hebben jullie al kunnen lezen dat juf Jose voorlopig een tijdje thuis is. We wensen 

juf beterschap toe.  Vanaf vandaag is meester Freek bij ons in de groep op donderdag en 
vrijdag.   

We hebben al kennis met hem gemaakt, we wensen hem veel plezier en succes bij ons 
in de groep. 

Afgelopen maandag  hadden we de regel van de maand weer met elkaar in het 
speellokaal. Daarnaast hebben we ook weer een regel van de week met elkaar in de 
groep. Dit keer gaan we er met elkaar om denken; Hoe werken we fluisterend samen in 

ons groepje. 
Met rekenen zijn we druk bezig met delen en uiteindelijk ook delen met rest. De 

kinderen ontdekken nu ook hoe belangrijk de tafels zijn. Blijf ze goed herhalen! Hoe 
meer je de tafels kunt dromen, hoe beter! 
Spelling is ook zo goed als afgerond, dit betekent niet dat we er mee stoppen maar dat 

we de komende maanden gaan herhalen en verdiepen. 
Woensdag hebben we juf haar verjaardag gevierd, het was een gezellige ochtend met 

elkaar! 
Vandaag hadden we onze laatste toets geschiedenis, komende dinsdag hebben we 
aardrijkskunde en woensdag dictee. 

Maandag starten we met het project: “Natuur en techniek” hier 
gaan we twee weken lang aan werken. 

We gaan ons op verschillende manieren bezig houden met water. 
Wat kunnen we er allemaal nog meer mee behalve drinken? 
De opening houden we centraal met de hele school en we hebben 

ook nog een doe morgen en gezamenlijke afsluiting. U hoort de 
verhalen de komende weken wel van uw kind. 

Woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf op school en gaan we 
met elkaar op de foto. 
Dan is het zondag 14 mei Moederdag en dat betekent dat de 

moeders de komende tijd wat minder mee naar boven mogen 
komen. 

 
Groeten, Juf José, meester Freek en juf Dorien 
 

Nieuws uit groep 6 
 

Na een weekje met wisselend weer, zijn we maandag weer fris en vrolijk gestart in de 
groep met juf Judith. Zij was deze ochtend extra in de groep. Op maandag 8 mei is zij 
ook bij groep 6. Ook zijn we gestart met 2 nieuwe leerlingen in de groep. Caithlyn 

Nomden is bij ons op school gekomen. Zij verblijft in het Margriethuis van Gieny Gangl 
en Dean Luchtenberg schuift door vanuit groep 5. We heten hen van harte welkom en 

hopen dat ze zich snel thuis voelen in de groep. We hebben een lange periode tot de 
zomervakantie, en mogen dan in juni nog een weekje tussendoor vrij. Na deze 
junivakantie zijn de citotoetsen weer aan de beurt. In de komende 5 weken zullen we 

ons voorbereiden voor deze toetsen. Wat gaat er de komende weken nog meer 
gebeuren? Vrijdag zijn de kinderen vrij, vanwege bevrijdingsdag.  
Maandag 8 mei starten we gezamenlijk met het schoolproject Water. In deze 2 weken 

proberen wij de kinderen veel mee te geven, de laten doen en zien op het gebied van 
water. Op donderdag 11 mei is de doemorgen. Graag zouden we nog meer hulp willen 

bij een aantal activiteiten die wij de kinderen aanbieden (bijvoorbeeld het begeleiden 
van een proefje). U kunt zich opgeven op het formulier die bij de lokalen van groep 6 en 
7/8 hangt.   

Op woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf ons er weer mooi opzetten. Ook de extra 
schoonmaakavond is dan. Meer informatie staat elders in de nieuwsbrief. We hopen dat 
we op vrijdag 12 mei beter weer hebben en wel kunnen zwemmen. Op donderdag 18 



mei sluiten we het schoolproject af met een “Open Middag door de school”. Daar heeft u 

eerder een mail over gehad.  
Binnenkort krijgt u via een mail te horen wanneer de groep met juf Jeltje naar de 

Menkemaborg gaat voor de audiotour.  In de eerste weken van mei is er voor de 
kinderen de 2e enquête van Kiva van dit schooljaar. Zij vullen een aantal vragen in over 
de omgang met elkaar in de groep, met de leerkracht en buiten de school.  Een fijn 

weekend alvast! 
 
Hartelijke groet, juf Julia 

 
Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Iedereen heeft weer genoten van een fijne voorjaarsvakantie en maandag konden de 
kinderen hun belevenissen aan elkaar vertellen. Juf Jeltje deelde dinsdag haar verhalen 

en foto‟s over de rondreis door Jordanië met de groep. Leuk om de geïnteresseerde en 
verwonderde reacties te merken! 

Vanwege het koelere weer, ging het zwemrooster deze week niet door. Vanmorgen ging 
wel de nieuwe gymtijd op de donderdag in. De kinderen zijn vrij vanaf sporthal De 
Mencke en kunnen dan naar huis of rechtstreeks naar school voor het overblijven tussen 

de middag. Bij geen afbericht van school, gaat het zwemrooster volgende week dinsdag 
dan voor de eerste keer in.  
Volgende week begint het schoolproject natuur en techniek met als thema water. We 

zullen gemeenschappelijke dingen gaan doen, maar iedere groep besteedt er ook op een 
eigen manier aandacht aan. In de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van school kunt 

u dit de komende twee weken zeker volgen.  
Woensdagavond 3 mei kwamen de ouders van groep 8 op school voor de 
informatieavond over het eindkamp en de activiteiten in de laatste schoolweek. Wat 

vroeger dan gebruikelijk, maar groep 8 gaat van maandag 22 mei tot en met woensdag 
24 mei ook al naar Schiermonnikoog. Dit kwam op de kampeerboerderij beter uit en 
aansluitend zijn de kinderen vier dagen vrij vanwege o.a. Hemelvaartsdag. Juf Jeltje en 

juf Judith gaan met groep 8 mee. Groep 7 kan alle dagen in de klas blijven, want juf 
Sarah gaat de groep lesgeven. Meester Willem en juf Julia zullen hiervoor de extra 

begeleiding bieden. Een mooie oplossing voor zowel de kinderen als juf Sarah, waar we 
ook veel vertrouwen in hebben. De ouders van groep 8 ontvangen volgende week per 
mail nog een verslag van de afspraken van de avond en ook de kinderen ontvangen nog 

een eigen informatiebrief over het eindkamp. Ze hebben er al heel veel zin in! 
In deze nieuwsbrief kunt u ook informatie lezen over de schoolreis en de 
schoolfotograaf. Daarvoor verwijzen we u naar het aparte stukje.  

        
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



We rondden vandaag het project ‘Herinneren en Herdenken’ af in onze groep. Op tal van 

manieren, met tal van materialen, hebben de kinderen zich kunnen verdiepen in de tijd 
van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de tijd die eraan vooraf ging, en ook zeker die 

erop volgde. Vanmiddag hielden ze hierover presentaties en mochten ook ouders komen 
kijken. Vanavond zijn we met Donna, Chantal, Thomas, Isa en Josca aanwezig bij de 
Nationale Dodenherdenking in de Jacobikerk, aanvang 19.00 uur. Iedereen is van harte 

welkom, we hopen u daar met uw kind(eren) te ontmoetten. Isa en Josca zullen een 
eigen gedicht gaan voorlezen en de andere drie kinderen leggen een bloem bij het 
monument.  

Morgen is het 5 mei en mogen we met elkaar de 
vrijheid vieren. De kinderen maakten mooie 

gedichten over „Opstaan‟ en deze hangen bij de 
deur.  
 

Opstaan in de wereld 
Opstaan uit de dood 
Opstaan uit de vrede 

Maar ook voor mensen in nood 
Denk aan de oorlog en de Joden 

Maar ook aan racisme en de doden 
Denk aan de wereld en denk aan elkaar 
Denk aan de vrede en hou van elkaar 

 
Elise, groep 8 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend toe en 
tot maandag, 

juf Jeltje en juf Judith 
 

 
 

 

 
Spreuk:  Het leven is wat je vandaag viert. 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 mei 2017 
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