
    
  

 

 
Agenda: 
 

MEI: 
21: 1e Communieviering – 11.15 uur in de kerk 

22 t/m 24: Kamp groep 8 
25-26: Hemelvaart – leerlingen vrij 
29: Luizenpluis 

31: Groep 0-1 naar het Openluchtmuseum in Warffum  
 

JUNI: 
04: Pinksteren 
05 t/m 10: Vakantie 

12 t/m 15: Avondwandelvierdaagse 
15: Uitreiking beweegdiploma groep 0-1-2 

18: Vaderdag 
23: Groep 2 naar de molen in Usquert 
28: Atletiekdag groep 5 t/m 8 

29: Scholendag Op Roakeldais – groep 3 t/m 8 
30: Schoolreis groep 4 t/m 7 

 
Van de directie 
 

Alweer nieuwsbrief 17 in uw mailbox. Genietend van de zomerse dagen. Weer twee 
weken om, die voorbij gevlogen zijn met een prachtige herdenkingsdienst op 4 mei en 

op 5 mei de bevrijdingsloop. Aan beide evenementen deden leerlingen van onze school 
mee. 
Ook hebben we de eerste steen gelegd voor de nieuwe school in Uithuizen. 

Vanaf 8 t/m 18 mei hebben we een schoolbreed project gedraaid met het thema 
"Water". Water als bron van leven, water in verschillende vormen op het gebied  
van natuur en techniek. Wat heeft iedereen genoten! We willen alle ouders die hun 

steentje hebben bijgedragen, hartelijk danken. Zonder uw hulp was het project wel in 
het water gevallen. 

 
 
Hoofdluis 

Afgelopen maandag is in de groepen 1 t/m 4 een hercontrole geweest door het 
luizenpluisteam. Helaas zijn we nog steeds niet luisvrij. Daarom nog kort even een paar 

punten op een rijtje: 
- We verzoeken u uw kind wekelijks te blijven controleren op hoofdluis. 
- Bij constatering graag een melding maken op school bij de groepsleerkracht. 

- De lange haren worden op school in een staart of vlecht gedragen. 
Er zal maandag 29 mei weer worden gecontroleerd. Wilt u hier rekening mee houden 
met de kapsels? Dus geen gel en ingewikkelde vlechten in het haar. 

De hoofdluis is met name in de onderbouw geconstateerd, maar ook de ouders van de 
bovenbouw worden verzocht om hun kind te blijven controleren. 

 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      18 mei 2017 



Identiteit 

 
In de katholieke kerk wordt water gebruikt bij 

verschillende religieuze handelingen. Dit water 
heet wijwater. De viertafel is tijdens het project 

water dan ook ingericht met symbolen waarbij 
wijwater wordt gebruikt. Met de kinderen hebben 
wij o.a. gesproken over de doop. Dopen gebeurt 

met water, het water in de doopvont. Water heeft 
hierbij twee betekenissen. Het is het water dat 

bedreigt en waar je doorheen moet, zoals het 
volk van Israël door de Rode Zee moest gaan. En 

het is het leven schenkende water van Christus. 

 
 

Avondwandelvierdaagse 
 
De vierdaagse wordt dit jaar gehouden van maandag 12 

tot en met donderdag 15 juni. Ook dit jaar kunnen de 
kinderen weer in schoolverband meelopen. De kinderen 

van groep 1 t/ m 4 lopen de route van 5 km. De 
leerlingen van de groepen 5 en 6 kunnen kiezen of ze 5 
of 10 km gaan lopen. De leerlingen van de groepen 7 en 

8 lopen de route van 10 km. De kosten bedragen € 4,50 
per deelnemer. Alleen de deelnemers die voor een 

medaille lopen betalen. Op donderdagavond ontvangen de deelnemers een medaille. U 
als ouder bent van harte welkom om als begeleid (st) er mee te wandelen.  
We starten alle avonden vanaf sporthal de Mencke in Uithuizen.  De starttijd is op 

maandag, dinsdag en woensdag 18.00 uur, op donderdag starten de 5 km lopers  om 
18.30 uur en de 10 km 18.00 uur. We doen ongeveer anderhalf uur over vijf kilometer 

en verwachten dus rond half acht terug te zijn bij de plaats waar we gestart zijn. De 10 
kilometer lopers zullen rond half negen terug zijn.  
 

De ouderverenigingen van de 3 basisscholen in Uithuizen of een sponsor zorgen 

beurtelings voor een kleine versnapering en iets te drinken onderweg, de kinderen 
hoeven dus zelf niets mee te nemen. 
 

Vandaag hebben de kinderen het aanmeldingsformulier voor de avondwandelvierdaagse 
mee gekregen. De formulieren en de bijdrage voor de kosten, kunnen tot en met 

donderdag 1 juni op school bij de leerkrachten worden ingeleverd. Daarna is lopen in 
schoolverband niet meer mogelijk. Het is de bedoeling dat alleen degene die zich hebben 
aangemeld meelopen.  
 

Meer informatie en nieuws over de wandelvierdaagse kunt u lezen in de nieuwsbrief van 
1 juni en de extra brief die de kinderen maandag 12 juni mee naar huis krijgen. 

We wensen deelnemers en begeleiders alvast een plezierige en sportieve vierdaagse toe. 
 
Nieuws uit groep 0-1 

 
De afgelopen twee weken stonden bij ons 

volledig in het teken van water. De eerste 
week hebben we gewerkt over het leven 
in de zee. Er zijn vissen en dolfijnen 

gemaakt. In de klas werd weer met de 
watertafel gespeeld. Woensdag is de 
schoolfotograaf geweest. Over een paar 



weken zien we de resultaten. U krijgt dan ook te horen op welke momenten u de foto’s 

kan bekijken en kopen. Donderdag was de Doemorgen. In groepjes gingen de kinderen 
vier verschillende activiteiten doen; Vissen schilderen, een opdracht over het boek De 

krokodil die niet van water hield, buiten op het plein waren waterspelletjes en spelen 
met water. Ouders: ontzettend bedankt voor jullie hulp!  
Deze week werkten we over het gebruik van water op school en thuis. De kinderen 

hebben zichzelf getekend onder de douche en een wasmachine gemaakt. We hebben ook 
allerlei proefjes gedaan met water: Bloemen in 
water/ecoline. Wat blijft drijven en wat zinkt? Papieren 

bloemen op het water, bellen blazen en water met olie en 
afwasmiddel. Ontzettend leuk om te doen! 

De komende weken bereiden we ons in de klas voor op 
ons bezoek aan het Openluchtmuseum Het Hoogeland. 
Op maandag 22 mei 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.     

Gymles in de gymzaal aan de Kennedylaan: i.v.m. 
Hemelvaartsdag hebben we komende week op maandag 

22 mei de gymles. Dan volgen er nog 2 lessen op de 
donderdag: 1 juni en 15 juni.  Wilt u de kinderen dan weer vanaf 8.15 uur brengen naar 
de gymzaal in de Kennedylaan? Op 15 juni krijgen de kinderen ook het Beweegdiploma. 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. 
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.  
Op donderdag 1 juni hebben we ’s middags op een school een creatieve workshop over 

vroeger. 
12 t/m 15 juni is de Avondvierdaagse. Wij lopen ook dit jaar weer met de school mee. 
Vandaag hebben de kinderen het aanmeldingsformulier meegekregen. Wilt u dit 

formulier uiterlijk donderdag 1 juni inleveren?  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Beweegdiploma 

 
Vanaf januari hebben de kinderen van groep 0-1 en 2 

wekelijks een gymles gekregen van juf Stijnie Smit van de 
gymnastiekvereniging SVU uit Uithuizen. Op donderdag 15 
juni is de laatste gymles in de gymzaal aan de 

Kennedylaan. De kinderen krijgen dan ook het 
Beweegdiploma uitgereikt. Ouders zijn van harte welkom 

bij deze (feestelijke) les en de uitreiking. Bent u verhinderd deze ochtend, dan is opa 

en/of oma ook welkom. Groep 0-1 heeft les van 8.30 tot 9.15 uur. Groep 2 heeft les van 
9.15 tot 10.00 uur.  

 
Nieuws uit groep 2 
 

Water is lekker 
Water is fris 

Water is het beste drinken dat er is.. 



Dit zijn de eerste regels van het waterlied dat de kinderen inmiddels uit volle borst 

meezingen. Want water stond bij ons in alle lessen centraal. Water in huis, water in de 
sloot, water buiten, we hebben er veel over geleerd. Op het digibord hebben we gekeken 

naar de kringloop van het water. Dat vonden de kinderen heel interessant. En behalve 
dat we nu weten waar het water vandaan komt en weer naar toe gaat weten we ook dat 

we zuinig om moeten gaan met water. Tijdens de werklessen hebben we dolfijnen 
geplakt, kikkers gevouwen, als groepswerk een reuzengrote inktvis gemaakt en Droppie 
water geknipt en geplakt. We hebben ook ontdekt wat er gebeurt met ecoline als we dat 

op nat papier laten druppelen. Van het resultaat hebben we de zee gemaakt waar we 
zelf ‘als vissen in het water’ in zwemmen. We hebben ook veel plezier beleefd aan de 

proefjes die we met water hebben 
gedaan: wat blijft drijven en wat zinkt? 
We hebben maandag een klein beetje 

water op een schoteltje in de 
vensterbank gezet en een aantal 

kinderen kon al voorspellen wat er zou 
gebeuren. En ja hoor, op woensdag was 
het water weg….. En het proefje met 

water in een beker en een spons. Een 
van de kinderen vroeg zich af of juf kon 

toveren, want de spons had ervoor 
gezorgd dat er geen water meer in de 

beker zat.. Het leukste proefje was toch wel met water, een rietje en een klein beetje 

afwasmiddel… 
Donderdag hadden we de doe-morgen 

samen met de kinderen van groep 3 en 
4. Vissen schilderen, waterspelletjes, 
luisteren naar het verhaal over een 

krokodil die niet van water hield, de 
kinderen hebben er van genoten. Dank 
aan alle ouders die voor de begeleiding 

van de groepjes zorgden! Vanmiddag 
heeft u de resultaten van het project 

water in alle groepen kunnen zien en 
morgen gaan alle waterwerkjes mee 
naar huis. Geeft u uw kind hier een 

extra tas voor mee? 
Foto’s van het thema water zullen binnenkort op de website geplaatst worden.  
De komende weken gaan wij werken aan alweer een ‘geheim project’ en gaan we ons 

bezig houden met kleuren, vormen en allerlei rekenbegrippen.  
Afgelopen woensdag zijn tijdens de extra schoonmaakavond door een aantal ouders 

allerlei schoonmaakwerkzaamheden verricht. Onze hartelijke dank daarvoor!  
Maandag 22 mei spelen wij weer spelletjes met de leerlingen van groep 6. 
Dinsdag 30 mei is Victoria jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Victoria, wij wensen je 

een fijne verjaardag toe. 
Vanaf vrijdag 2 juni mogen de kinderen van groep 2, (mits het goed weer is) om te 
wennen aan de structuur van groep 3, iedere vrijdag, samen met de andere groepen 

tijdens de kleine pauze buiten hun fruit eten. Wilt u hier met het meegeven van fruit en 
drinken, rekening mee houden?  

Als de kinderen het willen, mogen ze (bij goed weer) ook voor schooltijd buiten blijven 
spelen. Ze komen dan om half negen binnen als de bel gaat.  
Van maandag 12 t/m donderdag 15 juni is de Avondwandelvierdaagse. Wij lopen ook dit 

jaar weer als school mee. Vandaag hebben de kinderen het aanmeldingsformulier 
meegekregen. Als uw kind mee gaat lopen wilt u dan het aanmeldformulier, samen met 
het geld, uiterlijk donderdag 1 juni inleveren?  



Donderdag 15 juni is alweer de laatste beweegles van juf Stijnie. Op deze ochtend vindt 

ook de uitreiking van het beweegdiploma plaats. Elders in deze nieuwsbrief vindt u 
hierover meer informatie. Volgende week gymmen wij in verband met Hemelvaart op 

maandag in de gymzaal aan de Kennedylaan. En op maandagmiddag 29 mei komen een 
aantal peuterspeelzaalleidsters bij ons op school. Zij volgen de training voor het 
beweegdiploma en zullen dan met een aantal kinderen uit onze groep gaan gymmen. Dit 

vindt plaats in ons eigen speellokaal.  
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.  

Er hebben zich inmiddels voldoende ouders voor het vervoer en de begeleiding 
aangemeld. Geweldig! Alvast heel erg bedankt.  

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 
We genieten in de groep volop van het project water. In alle vakken laten we het 

onderwerp terug komen. We hebben de afgelopen dagen geleerd over de 
waterkringloop, water uit de kraan en waar gaat ons vieze water naar toe. De kinderen 

hebben mooie watergedichten geschreven en een woordmuur of mindmap gemaakt. 
Donderdag hebben we een doemorgen gehad rondom 
water. Wat was het fijn dat het weer zo goed 

meewerkte. De kinderen hebben genoten van de 
waterspelletjes, het spelen met de waterbakken. Verder 
zijn er prachtige vissen geknutseld en hebben we 

geluisterd naar een verhaal over een krokodil die 
helemaal niet van water houdt. 

Afgelopen dinsdag hadden we samen met groep 5 
bezoek van het Waterschap. We hebben eerst 
geluisterd naar een verhaal over het werk van het 

waterschap en 
daarna gingen we het 

leven in de sloot eens goed bekijken. Gewapend met 

schepnetjes en bakken zijn we naar een sloot in de 
buurt gegaan. Er is van alles gevangen en wat was het 

leuk! Als afsluiting zijn alle kinderen verwend met een 
mooi rugzakje van Droppie water. 
Voor Mathijs, Janneke en Meike is het aanstaande 

zondag een hele bijzondere dag. Zij zullen dan hun 
Eerste Heilige Communie doen. De viering in de kerk 
begint om 11.15 uur. Klasgenootjes zijn van harte 

welkom in de kerk om deze feestelijke gebeurtenis 
met hen mee te vieren. We wensen Mathijs, Janneke 

en Meike een hele fijne dag toe! 
In verband met de afwezigheid van juf José hebben we 
de biebdagen iets verschoven. We gaan niet op dinsdag, maar op donderdag naar de 

bieb. De eerstvolgende keer zal donderdag 1 juni zijn. 
 
Hartelijke groet, juf Jolein en juf Marian 

 
Nieuws uit groep 5 

 
Maandag was het mooi weer en zijn we voor het eerst buiten geweest met gym, houdt u 
hier rekening mee. 

We zijn druk bezig geweest met het project water en vandaag gaan we het afronden. 



Vanmiddag heeft u kunnen kijken op school naar wat we allemaal hebben gemaakt.  

Dinsdag hebben we eindelijk gezwommen en het was heerlijk! We kunnen nog ouders 
gebruiken die mee willen fietsen naar het zwembad. Daarna 

hadden we nog een gastles van het Waterschap Noorderzijlvest 
samen met groep 3/4 . We hebben eerst geluisterd naar een 
presentatie over hun werk en zijn vervolgens als echte 

onderzoekers naar de sloot geweest. Samen hebben we gevist en 
gekeken naar wat er allemaal in de sloot leeft. Er leeft van alles in 
de sloten van Uithuizen van garnaal, vlokreeft tot vis. 

Woensdag hebben we het dictee van 
dinsdag gemaakt, we hebben de 

methode uit maar gaan in de klas 
verder met spelling. 
Dan hebben we woensdag afscheid genomen van Daniel, hij 

gaat nu naar de Kimkiel in Groningen. We wensen Daniel 
daar ontzettend veel plezier op zijn nieuwe school. 
Dan gaan we volgende week maar drie dagen naar school 

want donderdag is het Hemelvaart en vrijdag zijn we ook 
vrij. 

We wensen Veerle alvast een fijne verjaardag toe! 
Vandaag krijgen de kinderen de opgave strookjes mee voor 
de avondvierdaagse, groep 5 mag kiezen of ze 5 of 10 km 

willen lopen.  
Dan wensen we iedereen een goed weekend toe. 

 

Juf José, meester Freek en juf Dorien 
 

Nieuws uit groep 6 
 
Spetter, spetter, spater, lekker in het water…. 

Alhoewel het nog wel een beetje koud was, zwemmen 
we toch met de klas. Volgende week vrijdag vervalt 
de zwemles vanwege Hemelvaart, maar gaan we op 

dinsdag 23 mei inhalen. Samen met groep 7 
zwemmen wij om 8.30 uur. De kinderen worden rond 

8.20 zelf bij het zwembad verwacht of kunnen met 
mij mee fietsen vanaf school om 8.10 uur.  
Vorige week donderdag werd er ook behoorlijk 

gespetterd in de school. De doemorgen water was 
een groot succes bij de  kinderen, juffen en meester. 
Iedereen heeft een fijne en leerzame ochtend gehad. 

Ook een grote dank aan Bert, de vader van Chrisje, 
die bakken met (sloot)water en interessante diertjes 

heeft meegenomen. De kinderen konden met loepjes 
in de aquariumbakken zien wat er allemaal gebeurde 
met de diertjes. Ook dank voor het groot aantal 

aquariumbakken. In de overblijfruimte hebben de 
kinderen allerlei waterproefjes gedaan. Van water 
zuiveren tot bellen blazen, en hoe kan dat toch 

allemaal?? In groep 7/8 zijn de kinderen heel wat 
wijzer geworden aan de hand van filmpjes en vragen 

over water. Een geslaagde doemorgen dus.  
Vanmiddag hebben we het project afgesloten met 
een open middag waarbij de kinderen alles konden 

laten zien en vertellen wat ze gemaakt en gedaan 



hebben. 

Afgelopen dinsdagmiddag zijn de kinderen met juf Jeltje en 2 ouders naar de 
Menkemaborg geweest. Na een geweldige audiotour in de borg, die zij volgden in het 

museum, zijn ze nog even in de prachtige tuin geweest. 
Ik wens u allen een fijn weekend. Maandag ben ik er ook weer, aangezien juf Judith op 
kamp gaat met groep 8.  

Zij gaan maandag weg en komen woensdag weer terug. Dan kunnen we allemaal 
genieten van een lang Hemelvaartsweekend.  

 
Hartelijke groet, juf Julia 
 

Nieuws uit groep 7 en 8 

 
We leren en ervaren heel veel met het schoolproject rondom water. Vorige week een 
interessante doemorgen, die vooral voor de midden- en bovenbouw in het teken stond 

van techniek en onderzoek. We bedanken Bert, de vader van Chrisje in groep 5, van 
harte voor het meedenken en het verzorgen van zijn boeiende onderdeel! Deze week gaf 
juf Sarah interessante lessen en leerden de kinderen ook over de milieuproblematiek, 

die er rondom water spelen. Hierover informeren we u graag in alle groepen en dat doen 
we vanmiddag van 14.00-15.00 uur, want dan houden we ‘open school’ en kunt u in alle 

groepen kijken hoe het project is gegaan. De kinderen kunnen hier dan iets over 
vertellen. Ook mag u met uw (klein)zoon/dochter samen de school door om te kijken 
wat er in de andere groepen is gedaan. U bent van harte welkom, dus wie weet tot 

ziens! 
Volgende week maandag tot en met woensdag zijn juf Jeltje en juf Judith met groep 8 
op kamp naar Schiermonnikoog. Zoals al eerder aangegeven zal onze derdejaars 

stagiaire juf Sarah deze dagen lesgeven aan groep 7. Ze heeft er veel zin in en we 
hebben er heel veel vertrouwen in dat de kinderen met haar fijne en leerzame dagen 

zullen hebben, zoals het nu ook al steeds gaat in de stage. Een mooie ervaring en kans 
en een groep die drie dagen de juf voor zich alleen heeft! Juf Julia en meester Willem 
zijn er uiteraard, wanneer er bijzonderheden of vragen zijn.  

Volgende week zijn de kinderen donderdag en vrijdag extra vrij vanwege Hemelvaart, 
dan een weekje school en dan vieren we de Pinkstervakantie. We hopen op mooie, 
zonnige dagen! In de week daarna, vanaf 12 juni, is de avondvierdaagse. We hopen 

weer met een mooie groep kinderen en ouders de 5 of de 10 kilometer te lopen. Altijd 
een sportief, maar ook ontspannen en gezellig wandelgebeuren. De leerkrachten lopen 

ook bij toerbeurt mee met de 10 kilometer. Dus graag tot dan? 
In de week van 19 juni beginnen we met de tweede afname van de toetsen van het Cito 
Leerlingvolgsysteem: Spelling Woorden, Spelling Werkwoorden, Technisch Lezen, 

Rekenen en Wiskunde. Ook zal juf Jeltje kijken hoe het met automatiseren en tempo van 
de rekenstrategieën gaat. Deze toetsen zijn uiteraard alleen voor groep 7. Tijdens de 
rapportgesprekken in de week van 3 en 10 juli zijn de gesprekken voor de ouders 30 

minuten. Hierin wordt ook het eerste voorlopig advies gegeven voor de overgang, na 
groep 8, naar het Voortgezet Onderwijs. In november volgt dan nog een tweede 

voorlopig advies, eind februari het definitieve advies.  
De uitslag van veel eindtoetsen is op menig basisschool al binnen, maar de 
afnameperiode betrof 15 april tot en met 15 mei. Hierdoor kunnen scholen ook pas begin 

mei hun eindtoets inplannen. Dat was hier niet zo, maar we moeten wel wachten op de 
definitieve uitslag van de AMN. Deze wordt eind deze week, begin volgende week 
verwacht. Vanwege het eindkamp van groep 8, worden ouders vanaf 30 mei voor een 

gesprek op school verwacht. U ontvangt hiervoor per mail een uitnodiging. Wilt u weer 
onderling ruilen, wanneer dat beter past en dit aan ons doorgeven?  

 Elke woensdag is het weer smullen, na het oefenen van de eindmusical, waar taarten in 
het verhaal een prominente rol spelen. Nu de weken vorderen, krijgen wij ook steeds 
meer te maken met ‘geoefende’ bakkers en baksters. Deze week maakten Julian en 



Thomas twee chocoladetaarten voor de groep. Alles op! 

En dan gaan we met deze mooie groep volgende week naar Schiermonnikoog en daar 

hebben we met elkaar ontzettend veel zin in. Jort blaast daar maandag zijn 
verjaardagkaarsen uit bij ons, Rianne dinsdag bij juf Sarah! Ouders die ons maandag en 
woensdag brengen en halen worden heel erg bedankt! En de anderen zien we graag 

zingen en zwaaien maandagmorgen! Iedereen een heel mooie, positieve week gewenst 
en genieten van de vrije dagen daarna.  
 

Hartelijke groet, juf Jeltje, juf Judith en juf Sarah 
   

 
 
 

 

Spreuk: Er is geen lift naar succes. Je moet de trap nemen. 

 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 juni 2017 

 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

