
    
  

 

 
Agenda: 
 

 
JULI 

06 en 10: Rapportgesprekken 
12: Musical groep 8 
13: Schoolreis groep 0-1-2-3  
17: Einde schooljaar viering in de kerk 
17: Materialenschoonmaak groep 0-1-2 

19: Afscheidsfeest groep 8 
21: Laatste schooldag – pannenkoeken eten op school 
24: Zomervakantie 

 
Van de directie: 

 
We zijn echt bezig met de laatste loodjes….. Wat is zo‟n schooljaar weer snel gegaan. 

Groep 8 begint aan de laatste weken van hun basisschool carrière, de formatie voor 

komend jaar is rond en goedgekeurd. 

Groep 7b-8:  juf Jeltje (ma t/m do*)  en juf Yardena (op do* en vrijdag) 

Groep 6b-7a:  juf Julia (ma* t/m vrijdag) en juf Dorien (ma*) 

Groep 5-6a:  meester Freek (ma-di-do en vrij) en juf Yardena (wo) 

Groep 3-4:   juf Marian (ma-wo-do-vrij) en juf Dorien (di) 

Groep 1b-2b:  juf Truus ( ma-wo-vrij) en juf Lisette (di-do) 

    Groep 2 krijgt op vrijdag les van juf Truus 

Groep 1a-2a:  juf Wilga (ma t/m do) 

*Om de week 

Zoals u ziet, zijn er wat wijzigingen en wat andere namen: 

Juf Dorien heeft komend schooljaar geen vaste groep, maar staat naast juf Julia en 

naast juf Marian, omdat zij een studie gaat volgen. Het is mogelijk dat u juf Dorien nog 

wel op andere dagen op school ziet voor het uitvoeren van studieopdrachten. 

Juf Judith ontbreekt in het formatieplaatje. Zij neemt een jaar onbetaald verlof. 

Juf José heeft besloten om niet terug te keren op RKB De Schelp. Zij zal zelf u hierover 

een toelichting geven in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

De nieuwe school 

De nieuwe school vordert gestaag. Er waren lang veel onzekerheden. Ook voor RKB De 

Schelp lijkt het tij gunstig te keren.  Woensdag jl. is er bestuurlijk overleg geweest. In 

een extra nieuwsbericht zal ik u hierover komende week mededelen.  

nieuwsbrief 
Uithuizen,      6 juli 2017 



Hoofdluis 

Het blijft dit jaar een grote strijd, we komen maar niet van de hoofdluis af. Ook bij de 

laatste controle hebben we helaas weer hoofdluis geconstateerd. 

We willen een dringend beroep op u doen:  

Blijf uw kind regelmatig controleren op hoofdluis, liefst wekelijks (ook in de vakantie). 

Zodra er hoofdluis wordt geconstateerd, behandelen met shampoo, maar ook blijven 

kammen! Kammen is de beste remedie om de neten en luizen er goed uit te krijgen. Dit 

moet dagelijks worden gedaan, voor een langere periode. Wilt u school berichten als u 

bij uw kind hoofdluis constateert? Zo kunnen wij in de groepen alert blijven op signalen 

en zo een epidemie voorkomen.  Voor alle kinderen met lange haren: graag de haren 

weer vast in een staart of vlecht. Dit geldt voor alle groepen.  

Op maandag 10 juli is er een her controle.   

Heeft u vragen, spreek dan gerust 1 van onze luizenpluisouders aan of  vraag bij juf 

Marian.  

We zijn nog steeds op zoek naar versterking van het luizenpluisteam! Er wordt dit 

schooljaar een groot beroep op onze luizenpluisouders gedaan. Door de groep uit te 

breiden, kunnen we de belasting wat verspreiden. Aanmelden kan bij juf Marian en 

Carien Bos, moeder van Leonie en Rianne. 

 
Informatie voor het nieuwe schooljaar 
 

Woensdag 19 juli krijgen de kinderen de kalender en het informatieboekje voor het 
nieuwe schooljaar mee. 

 
Extra schoonmaakavond 
 

Afgelopen dinsdagavond waren er heel veel ouders op 
de extra schoonmaakavond aanwezig. Er zijn dus ook 

heel veel extra dingen schoongemaakt. Onze 
hartelijke dank daarvoor! Voor volgend schooljaar zal 
een jaarrooster voor de schoonmaakavonden worden 

gemaakt. U kunt dan tijdig zien wanneer u verwacht 
wordt en eventueel met iemand anders ruilen. Het 

jaarrooster ontvangt u bij de kalender.  
 
 

Identiteit 
 

Trefwoord 
 
In de weken van 3-14 juli werken we bij Trefwoord rond het thema “Huis”. 

 
In de klas en op het schoolplein horen we vaak de kinderen of de 

collega‟s roepen “Ik ga naar huis!”. En dan neem je afscheid van 
elkaar: “Dag! Tot morgen!” Maar eigenlijk zegt dat kind of die 

collega heel veel tegelijk als geroepen wordt “Ik ga naar huis!”.  
„Huis‟ heeft een grote rijkdom aan betekenissen. 
Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop. Maar 

„huis‟ is ook de warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je 

gemaakt door een creatieve ouder.. 



op je gemak voelt. Het is de bescherming tegen striemende regen, maar ook de 

beschutting waarin je je kunt terugtrekken, lekker even op jezelf. 
De kinderen denken na over hun „huis‟ en leren vele 

betekenissen van „huis‟ kennen. Daarmee ontdekken ze 
nieuwe aspecten van het leven, want „huis‟ is een deel van 

leven. Zo roept de „deur vragen op over hoe open en 
welkom je bent. De „stenen‟ kun je zien als ieders plaats – 
ieder is een steen - binnen een gemeenschap en de 

meerwaarde van de groep stenen samen. Het „dak‟ 
verwijst naar bescherming en veiligheid.  

 
Die rijkdom van „huis‟ horen de kinderen terug in de bijbelverhalen. Jezus komt bij 
verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij een zieke 

man geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders 
over. De kinderen onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat 

iedereen zich welkom en thuis voelt.  
Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een 
hoeksteen. Het is de steen die niet gemist kan worden: zo‟n harde 

steen die in de hoek komt te liggen op de plek waar het huis het 
zwakst is. Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een 

hoeksteen?  
En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder 
een huis bouwen: de één bouwt op het zand, de ander op een 

stevige rotsgrond. De kinderen bedenken welk huis het stevigst 
staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat „ons huis‟, in de school of thuis, stevig 

staat? 
 
We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te 

staan bij hoe het afgelopen jaar was. We kijken terug en ruimen op, nemen het goede 
mee en laten iets achter voor de volgende groep. Zo kunnen we opgeruimd de vakantie 

in. Fijne vakantie. 
 
Vanuit de MR 

 
Afgelopen maandag 26 juni heeft de MR van de Schelp haar laatste vergadering van dit 

schooljaar gehouden. De volgende punten zijn aan de orde gekomen; 
- De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond. Ook dit jaar weer aantal combi-

klassen. Gezien de bezetting en de invulling van de uren is dit helaas niet te 

voorkomen maar we zijn verheugd dat ook voor komend jaar alles weer „op een 
rijtje staat‟. 

- De nieuwbouw van de school vordert gestaag. Wanneer de Schelp de nieuwe 

school zal betrekken is van een aantal factoren afhankelijk. Het streven is u zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden 

- Het nieuwe schooljaarplan en het verslag van het afgelopen jaar is aan de orde 
geweest. Ook de nieuwe schoolgids 2017/2018 is in de maak. 

- We hebben gesproken over nieuwe leermiddelen, ook in relatie tot iPad-onderwijs. 

Over dit laatste hopen we u binnenkort meer te kunnen informeren. 
- Vanuit ouders kwam er een vraag  of er fietsbeleid (gymzaal/zwembad) is binnen 

de Schelp. Dit is er niet officieel, er zijn binnen de diverse groepen wel vaste 

afspraken. We trachten dit in de toekomst wellicht te gaan formaliseren. 
- We hebben gesproken over het aftreedrooster van de MR, en in het verlengde 

daarvan aantreden, is besproken. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 
een nieuw ouderlid. Dit ouderlid kan dan alvast met ons mee draaien. 

- De volgende MR vergadering vindt plaats in het nieuwe schooljaar.  

Het leven lijkt soms op een huis 
Een huis van duizend stenen. 
We bouwen er graag samen aan 
en zorgen dat het goed blijft staan. 
We dragen elk ons steentje bij, 
aan ‟t huis voor iedereen. 

vrijdag 14 juli MB en BB 



Hierin zal ook weer het vergaderschema worden opgesteld zodat u weet wanneer 

deze plaatsvinden en u alvorens uw eventuele input hiervoor aan ons kenbaar 
kunt maken. 

Hartelijke groet namens de MR en alvast een fijne vakantie gewenst! 
Peter Gerdez 
(Dorien Dussel , Jeltje Paping en Sylvian Mihl) 

 

De VakantieBieb    

 
Cadeautje voor leden, ook te gebruiken door niet-leden! 

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-
books voor het hele gezin. 

 

Download de gratis app 
De VakantieBieb is een app met een selectie 
van populaire boeken voor tijdens de 
vakantie. De lezer kiest een aantal e-books 

die in een virtuele boekenkast komen te 
staan. Een internetverbinding voor het lezen 

is na het eenmalig registreren en downloaden 
niet meer nodig.De dienst is bedoeld voor alle 
leden van de Bibliotheek, maar .... ook niet-

leden kunnen de e-books lezen! Het 
boekenaanbod is onbeperkt beschikbaar. De 
e-books zijn te lezen van 1 juni t/m 31 

augustus. Na 31 augustus worden de boeken 
automatisch uit de boekenkast verwijderd. De 

App hoeft dan niet worden verwijderd, want als een nieuwe vakantieperiode ingaat kunt 
u deze gewoon weer gebruiken. 
Juf Dorien 

 

 
Het schoolreisje van de groepen 0-1, 2 en 3 

 
Donderdag 13 juli is het dan eindelijk zover: we gaan op schoolreis! We tellen nu de 

nachtjes. Op deze feestelijke dag worden de kinderen gewoon om half negen op school 
verwacht. We vertrekken rond kwart over negen vanaf de Maarweg naar het 
Sprookjeshof in Zuidlaren. In deze deels overdekte speeltuin kunnen de kinderen zich 

uitleven bij elk weertype met het diverse spelmateriaal. Tussen de middag gaan we hier 
genieten van een speciaal menu. Over de inhoud vraagt u uw kind maar na afloop van 

het schoolreisje.  
Om twee uur komt de bus ons weer ophalen en dan zijn we rond kwart voor drie weer 
terug bij school. Staat u er dan ook?  De kinderen hoeven niet meer in school, maar 

kunnen dan, vast en zeker moe van het spelen en alle indrukken meteen mee naar huis.  
 

Tot slot wat u nog even moet weten: 
 De kinderen hoeven zelf niets aan eten of drinken mee te nemen. 

 Kledingadvies: gemakkelijke en niet te warme kleding. 
 Eventueel verschoningskleren meenemen. 
 We bedanken alle ouders die voor de begeleiding zorgen. Geweldig! 

 
De juffen van de onderbouw 
 



Nieuws uit groep 0-1 

 
We werken deze laatste weken over de zomer. Centraal staat het verhaal De allerleukste 

zomer van Olifant. Olifant gaat met zijn vrienden op vakantie. Eenmaal aangekomen 
blijkt steeds dat olifant wat is vergeten; zijn bal, zwembroek, emmer en schepjes. Hij 
gaat steeds terug naar huis om het op te halen, want het moet de allerleukste zomer 

worden. We hebben al zonnen geverfd, badpakken en zwembroeken gemaakt en Olifant 
met zwembroek aan. Vorige week kreeg Pompom 
opeens zoveel zin om op vakantie te gaan, hij was 

opeens verdwenen. Gelukkig had hij wel een briefje 
achter gelaten. Deze week kregen we een kaartje van 

Pompom. Hij is op Ameland. Daar kampeert hij en gaat 
hij elke dag naar het strand. We missen hem nu wel! 
De lettermuur is gevuld met kaartjes en dingen die met 

de z van zon en zee beginnen. De cijfermuur is gevuld 
met ijsjes. Ook zijn er nieuwe hoeken in de klas: de 
huishoek is op een nieuwe plek, er staat een tent en er 

wordt gebarbecued. Nieuw is de ijssalon waar heerlijke 
ijsjes worden gemaakt en verkocht. De constructiehoek 

is verhuisd en op de verdieping is een luisterhoek waar 
kan worden geluisterd naar verhaaltjes en liedjes over 
de zomer. 

Vorige week maandag hebben we voor de laatste keer gezelschapsspelletjes gespeeld 
met tutoren uit groep 6. Dit was weer erg gezellig! De Plaat van de maand werd 
gewonnen door Julia. Gefeliciteerd! Markiantely en Chloé zijn volgende week jarig. Ze 

worden allebei 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en alvast een hele fijne verjaardag 
toegewenst! 

Woensdag 12 juli gaan we naar de musical van groep 8 kijken; Help, we zijn het 
bruidspaar kwijt!  
Donderdag 13 juli is het dan eindelijke zover; dan gaan we op schoolreis naar het 

Sprookjeshof in Zuidlaren! Elders in deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over. 
Maandag 17 juli is om 8.45 uur de Eindviering in de kerk. U bent zoals altijd van harte 
welkom. Maandagmiddag 17 juli gaan de kinderen van groep 1/2 van volgend jaar een 

kijkje nemen in de nieuwe groep. Op maandag 17 juli is ‟s avonds de 
materialenschoonmaak. We maken dan zoveel mogelijk materiaal schoon, zodat het 

weer fris is voor het nieuwe schooljaar. Komt u ook helpen? Er hangt een lijst op het 
bord waar u zich kunt opgeven. 
Woensdag 19 juli viert juf Wilga haar verjaardag. Wat we op deze feestelijke dag gaan 

doen is nog een verrassing. Maar de kinderen hoeven op deze dag geen fruit en drinken 
mee te nemen en mogen verkleed op school komen. 
Op donderdag 20 juli krijgen de kinderen alle werkjes en hun gymschoenen mee naar 

huis. Wilt u hiervoor een extra plastic zak meegeven? 
Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag. Ook groep 0-1 komt dan op school. We maken er 

een gezellige laatste ochtend van en sluiten deze met de hele school af door gezamenlijk 
pannenkoeken te gaan eten. Daarna zwaaien we groep 8 uit en heeft iedereen om 12 
uur zomervakantie! 

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 2 
 

Het einde van het schooljaar nadert en afgelopen dinsdag zijn we gestart met ons 
laatste thema van dit schooljaar: Zomer en Vakantie! We hebben het verhaal van de 
allerleukste zomer van olifant gehoord. Olifant, Beer en Neushoorn besluiten een poosje 

naar het bos te gaan. Het is zo warm. In het bos is het koeler en kunnen ze lekker 



zwemmen. Maar het lukt olifant niet om lekker uit 

te rusten. Een paar keer moet hij terug naar huis, 
omdat hij iets vergeten is. Totdat hij een slim idee 

heeft … In de werklessen hebben we al 
luchtballonnen en ijsjes geknipt en geplakt, een 
fotocamera gemaakt en een schoolreisbus 

gemaakt! Tijdens de muziekles leerden we het lied 
van de Phil de olifant, hij is de allerdikste van het 
hele land..  

Natuurlijk wordt er enthousiast gespeeld met het 
water en de speelattributen in de watertafel.  Er 

worden dierentuinen gemaakt in de bouwhoek en … 
we hebben een echte vakantiehoek in de klas, met 
tent, een barbecue en allerlei andere spullen om 

vakantie te kunnen vieren. Volgende week komt er 
ook nog een ijskraam bij! 
De plaat van de maand is deze keer gemaakt door 

Leanne. Zij knipte en plakte een heel lekker ijsje! 
Van harte gefeliciteerd Leanne, iedereen kan jouw 

plaat bewonderen in de gang. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over 
de wenspot in onze groep. Inmiddels hebben we 

twee wensen uitgehaald. De eerste wens was: 
buiten spelen met water. We hebben samen 
bedacht wat we daarvoor nodig hebben. Juf heeft 

inmiddels voor waterballonnen gezorgd en nu nog 
even wachten op mooi zonnig weer..(al is dat 

volgens de kinderen niet echt nodig) De tweede 
wens was: een bal mee naar buiten om te kunnen 
voetballen. Deze wens hebben we maandag al 

uitgevoerd. Morgen nog de derde en laatste wens 
uit de pot halen. 
Morgen krijgen we ook bezoek van een aantal 

leerlingen uit groep 8. Zij hadden de wens om nog 
een keer met de jongste leerlingen samen te 

werken en te spelen. We gaan samen knutselen, ze 
gaan een spel doen met de kinderen en voorlezen… 
Wij verheugen ons op dit bezoek.  

Vandaag en volgende week maandag houden wij de rapportgesprekken. U krijgt het 
rapport van uw kind na het gesprek mee naar huis. De rapporten mogen na de 
zomervakantie weer op school ingeleverd worden. 

We vieren de komende weken ook nog een aantal verjaardagen: vrijdag 14 juli de 
verjaardag van Anniek, dinsdag 18 juli van Koen Peterse en woensdag 19 juli van Koen 

Bos. Van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag gewenst! 
Maandagmiddag 10 juli gaan de kinderen van groep 2, om alvast te wennen, van 13.15 
tot 14.00 uur op bezoek bij juf Marian, hun juf volgend jaar in groep 3. In de klas 

hebben we al het verhaal „Op zoek naar gezoem‟ gehoord en bij juf Marian horen ze in 
het verhaal „Oem! Oem!‟ hoe met de letter Z van Zoem afloopt. In deze verhalen worden 

de kinderen van groep 2 door Pompom meegenomen naar groep 3. Donderdagmorgen 
20 juli gaan ze nog een keer en dan is groep 4 er ook bij. Maandagmiddag 17 juli komen 
de kinderen van de toekomstige groep 1b-2b in ons lokaal kennis maken.  

Woensdagmorgen 12 juli kijken we ‟s morgens naar de musical: Help, we zijn het 
bruidspaar kwijt! opgevoerd door groep 8 in het Sint Vincentiusgebouw.  

Donderdag 13  juli gaan we op schoolreis. De kinderen verheugen zich er enorm op! 
Meer informatie hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.  



In de laatste schoolweek beginnen we op maandag met de slotviering in de kerk.   

‟s Avonds houden we de materialenschoonmaak in de klas. Meer informatie hierover 
leest u ook elders in deze nieuwsbrief.  

Woensdagmorgen 19  juli vieren we het „afscheidsfeestje‟ van groep 2. Samen met de 
juf gaan Pim en Ian opdrachten bedenken die de kinderen van groep 2 moeten  
uitvoeren. Ze ontvangen hun werkjesboek, getuigschrift en … 

Op donderdag 20 juli krijgen de kinderen alle werkjes en hun gymschoenen mee naar 
huis. Wilt u hiervoor een extra plastic zak meegeven? 
Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag.  Om 11.00 uur eten we de pannenkoeken die de 

ouders van groep 8 gebracht hebben en kort voor twaalven is het afscheid van groep 8 
en zwaaien wij de leerlingen uit.  

 
Tot slot de activiteiten in de laatste schoolweken nog even op een rijtje: 
 

Maandag 10 juli:  De kinderen van groep 2 gaan „op bezoek‟ in groep 3 
Woensdag 12 juli:  Wij gaan kijken naar de musical van groep 8  
Donderdag 13 juli:  Schoolreis naar Sprookjeshof in Zuidlaren 

Maandag 17 juli:  Eindviering in de kerk – aanvang 8.45 uur  
(ouders zijn ook uitgenodigd) 

Maandag 17 juli:  Materialenschoonmaak – vanaf 19.00 uur 
Woensdag 19 juli:  We vieren het „afscheids‟ feestje groep 2.  
     Ze ontvangen hun werkjesboek, getuigschrift en … 

Donderdag 20 juli:  Groep 2 gaat nog een keer naar hun nieuwe groep  
Vrijdag 21 juli:  De kinderen van groep 8 trakteren op pannenkoeken.   

Om 12.00 uur begint de zomervakantie. 

 
Met vriendelijke groet, Juf Lisette en juf Truus 

 
Materialenschoonmaak in groep 0-1 en 2 
 

De ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, de speelmaterialen uit de 
hoeken, alles kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Daarom willen 
wij graag met ouders uit onze groepen op maandagavond 17 juli een 

materialenschoonmaak in de klas houden.   
Wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers! Als u op 17 juli vanaf 

19.00 uur mee wilt helpen noteert u dan uw naam op de lijst die in de 
gang hangt? Alvast heel hartelijk dank! (het is de bedoeling dat de 
materialen op school schoongemaakt worden –wij geven geen 

materialen, uitgezonderd verkleedkleren, mee naar huis) 
 

Wilt u zelf een emmer/teil en schoonmaakdoekjes/borstel  meenemen? Alvast hartelijk 
dank voor uw inzet!  
 

Namens de onderbouw, juf Truus 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 
We genieten deze laatste weken met elkaar van de diverse activiteiten. Vorige week 

stond in het teken van 2 uitjes. Donderdagmiddag gingen we met elkaar naar op 
Roakeldais. We genoten van de dansgroepen en we hebben flink meegedanst met Nieuw 
Zeeland. Voor een aantal leerlingen in onze groep extra leuk, hun gasten dansten ook 

voor ons. Vorige week vrijdag ging groep 4 op schoolreis naar Wildlands in Emmen. Wat 
was het een mooie dag! We hebben veel dieren gezien, genoten van de attracties en 

heerlijk weer gehad. ‟s Maandags in de kring hebben we groep 3 over onze belevenissen 
verteld.  



Groep 3 bleef dan wel op school, 

maar heeft een erg gezellige 
morgen gehad met groep 2 en juf 

Truus. Lekker spelen, samen een 
filmpje kijken, het was een 
feestje. 

Deze activiteiten waren een 
mooie afwisseling, de groep heeft 
de afgelopen weken ook hard 

gewerkt aan diverse toetsen. 
Diverse CITO‟s zijn er gemaakt en 

groep 4 heeft hard geleerd voor 
het tafeldiploma. Bijna iedereen 
heeft zijn tafeldiploma gehaald. 

Er zijn nog een paar kinderen die er nog even extra voor oefenen. Er zijn zelfs kinderen 
die gelijk alle tafels van 1 tot en met 10 hebben geleerd. Heel knap! 
Groep 3 heeft volgende week donderdag 13 juli het schoolreisje. Ze kunnen bijna niet 

wachten. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier de laatste informatie over lezen. Groep 4 
mag deze dag bij juf Julia in groep 6 aan het werk. 

Dinsdag 18 juli brengen we ons laatste bezoek aan de bieb. We krijgen daar uitleg over 
het project vakantielezen en zullen boeken uitzoeken die mee naar huis gaan. Het is de 
bedoeling dat u deze zelf met uw kind in de vakantie weer omruilt. De pasjes gaan ook 

mee naar huis na dit bezoek. U ontvangt nog een aparte informatiebrief over het project 
vakantielezen. 
In de laatste weken zullen er veel spullen mee naar huis gaan. Wilt u uw kind een 

stevige tas of plastic zak mee naar school geven? 
Volgende week vrijdag 14 juli is juf Marian afwezig, vanwege een bruiloft. Er is 

vervanging geregeld. Juf Jolein is de laatste twee dinsdagen nog bij ons in de groep. 
Donderdag 20 juli gaan we een kijkje nemen in de nieuwe groep, bij de nieuwe 
leerkracht. Even kennismaken, een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar.  

En zo vliegen de laatste weken van het schooljaar voorbij. We genieten er nog even 
volop van! 
 

Hartelijke groet, juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 
 
We kunnen bijna aftellen! Wat gaat het schooljaar dan 

ook ineens snel. 
Vorige week hebben we een leuke week gehad met 
sportdag, iedereen heeft het super gedaan hoor. 

Donderdag zijn we naar “Roakeldais” geweest ook altijd 
genieten. En toen was daar vrijdag ons schoolreisje. We 

hadden tijd te kort in de dierentuin er is ook zoveel te 
zien. We hebben enorm genoten met elkaar.  
Deze week weer een gewone week, de toetsen zijn 

afgerond en vandaag en maandag zien we u op de 
rapportgesprekken. Tijdens het rapportgesprek hebben 
we het over de vorderingen van uw kind en we kijken 

naar de CITO-resultaten. De kinderen hebben zelf ook 
een gesprekje gehad met juf om te kijken hoe hun 

ontwikkeling en groei dit schooljaar is verlopen. 
Dan hebben de kinderen morgen hun laatste toets 
aardrijkskunde bij meester Freek. Volgende week 

woensdag 12 juli gaan we voor ons tafeldiploma! In de klas zijn we flink aan het oefenen 



doet u dit thuis ook. Ik neem de tafels door elkaar af, 

het gaat ook om een stukje tempo, de kinderen moeten 
de tafels door elkaar kunnen oproepen. Voor het 

tafeldiploma gaan we altijd schriftelijk en mondeling.  
Woensdag gaan we om 8:45 uur naar de musical van 
groep 8 kijken, want hun afscheid komt ook steeds een 

stapje dichterbij. 
Maandag 17 juli beginnen we in de kerk met de 
afscheidsdienst van groep 8, ook u bent van harte 

uitgenodigd om te komen. En met die week van 17 juli 
zijn we aangekomen bij de laatste schoolweek. 

Donderdagmiddag gaan we met de groepen 5 t/m 8 
zwemmen en vrijdag gaan we het schooljaar eindigen 
met pannenkoeken eten.  

Met elkaar gaan we er nog twee fijne weken van maken.  
 
Groeten, Juf Dorien en meester Freek 

 
Zwemmiddag in de Dinge 

 
Op donderdagmiddag 20 juli gaan we met de groepen 5 t/m 8 vrij zwemmen in de 
Dinge.  

Voor deze middag een paar puntjes op een rij: 
- De overblijfkinderen fietsen om 12.50 uur vanaf school met de leerkrachten naar 

het zwembad. Kinderen die in de buurt wonen, mogen meefietsen. 

- De andere kinderen worden om 13.00 uur bij de fietsenrekken voor het zwembad 
verwacht en mogen niet naar binnen voordat de leerkrachten dat aangeven. We 

gaan samen naar binnen. 
- De kinderen zijn om 15.00 uur vrij vanaf het zwembad. Wanneer kinderen naar 

school willen of moeten onder begeleiding, moeten zij wachten op de 

leerkrachten, die pas weggaan als alles geregeld is. 
- Als kinderen na 15.00 uur willen blijven zwemmen moeten zij hun 

abonnementskaart meenemen en laten zien om 15.00 bij de balie.  

- De kinderen nemen hun badkleding, handdoek en eventueel een flesje 
drinken/water mee. De kinderen mogen onder schooltijd geen lekkere dingen 

pakken of kopen. 
- Bij zonnig weer, denkt u dan aan de zonnebrandcrème als het nodig is. 

 

We maken er een spetterende middag van,  
de juffen en meester van de bovenbouw 
 

Nieuws uit groep 6 
 

Na vele weken hard werken aan alle zaakvakken en de citotoetsen is er nu iets meer tijd 
voor allerlei andere leuke opdrachten. Vorige week was een geweldige week met de , 
toch beetje nat aan het eind, sportieve atletiekochtend. De kinderen hebben allemaal 

weer flink hun best gedaan en het atletiekdiploma ontvangen. Donderdagochtend zijn we 
met groep 7 en 8 op de fiets naar het Roakeldaisfeest in Warffum geweest. Schitterende 
optredens van vele verschillende culturen. Na een tijdje luisteren, kijken en vooral 

genieten, mochten onze eigen handen en voeten ook nog even de lucht in, de HAKA. De 
kinderen, juffen en een aantal ouders hebben weer genoten tijdens deze ochtend. 

Ouders bedankt voor de hulp op woensdag en donderdag. En vrijdag was het dan toch 
echt tijd voor schoolreis. Op pad met groepen in de nieuwe dierentuin. Overal waar 
oranje was, was het leuk. De kinderen en leerkrachten genoten met volle teugen van de 

dieren, de entertainers, speeltoestellen en ook nog een attractie. Gelukkig zijn we de 



dag droog doorgekomen. Uiteindelijk kwamen de kinderen en leerkrachten vermoeid 

terug in het regenachtige Uithuizen.  
De presentaties van de kinderen zijn bijna allemaal geweest. Een compliment voor de 

kinderen die zich hier fantastisch voor hebben ingezet. Maandag 10 juli is de laatste 
presentatie van Sven, Caithlyn en Amber. Zet hem op! Wij bedanken de ouders die zich 
hebben ingezet tijdens de schoonmaakavond voor een frisse tint in de klas. Aanstaande 

woensdag 12 juli kijken wij ‟s ochtends naar de eindmusical in het Vincentiusgebouw. 
Groep 8  en de juffen zullen hun beste beentje voorzetten om er een spetterende 
musical van te maken…. we zijn benieuwd!  Op maandag 17 juli om 8.45 uur is de 

eindviering in de kerk. U bent van harte welkom.   
Na de gymles van vandaag, is er volgende week de laatste. Bij mooi weer gymmen we 

buiten. Het valt mij op dat veel kinderen toch nog slippers dragen of geen gymkleding 
bij zich hebben. Helpt u uw kind eraan te herinneren. Morgen en volgende week vrijdag 
is er gewoon zwemles aan het eind van de ochtend. De laatste vrijdag vervalt de 

zwemles. We nemen deze ochtend afscheid van elkaar en van groep 8.  In de klas 
maken we er een gezellige ochtend van tot een uur of 11.00. Dan gaan we 
pannenkoeken eten met alle kinderen van de school en daarna naar buiten om groep 8 

uit te blazen en elkaar en ouders een fijne vakantie te wensen.  
In de laatste week zullen er steeds meer spullen mee naar huis gaan, vanuit de map, 

vak, creatief materiaal. Het is dus erg fijn als de kinderen daar geschikte (plastic) tassen 
voor mee hebben. In de laatste week doen we ook nog plekje doorschuiven. Dit 
betekent dat groep 6 gedeeltelijk naar het lokaal van groep 7/8 gaan om alvast even te 

kijken en praten over het nieuwe schooljaar. En een deel van groep 5 komt alvast even 
bij ons in de klas, samen met de nieuwe groep 7a. 
De rapportgesprekken zijn vandaag,  en maandag is de 2e ronde.  De kinderen krijgen 

donderdag 13 juli hun rapport mee naar huis. Tot vanmiddag, vanavond of maandag.  
En natuurlijk wens ik u ook alvast een heel fijn weekend toe, 

 
Hartelijke groet, juf Julia    
 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 
Het was een geweldige week, vorige week. Wat een afwisseling en de dagen vlogen 

voorbij. Helaas regen tijdens de sportdag, maar verder alleen maar plezier en nieuwe 
ervaringen. In het bijzonder noemen we hier natuurlijk ‘Heel groep 7 en 8 bakt!’, met de 

ouder van Bastiaan, Danillo, Anouk, Kirsten, Rianne, Lisanne, Chantal. En de hulp van 
Femke en juf Sarah natuurlijk ook. Het werd een zoete boel, met heerlijkse baksels en 
brood als resultaat. Een milkshake erbij en het was een ontzettend leuke dag. Ouders 

echt van harte bedankt voor het mede-organiseren. Zonder jullie lukt het niet, en willen 
we het niet, veel te leuk samen!!! 
De laatste drie weken zijn ingegaan en we gaan er voor met elkaar. Genieten van alle 

dingen die op de planning staan…er dat zijn er een hoop! Groep 7 genoot afgelopen 
vrijdag, met andere groepen, van een erg fijne schoolreis naar Wildlands Zoo in Emmen. 

Trots waren we op ze, want ze doorkruisten het hele park op eigen houtje. Mooi om al 
dat oranje in het park tegen te komen. Juf Jeltje genoot ook enorm van de „expeditie‟ 
om alle drie de werelden te ontdekken, met de komende groep 7b. Geen onbekenden, 

vanwege de geschiedenislessen, maar toch weer erg leuk om met elkaar zo‟n dag op pad 
te zijn. Dat komt helemaal goed volgend jaar! 
Maar natuurlijk staan de komende dagen bij groep 8 vooral in het teken van de 

naderende eindmusical. Er wordt gedanst, getekend, verzameld, geschilderd, gepast..  
Even wat afspraken en data op een rijtje: 

 Vrijdag moeten alle rekwisieten en kledingstukken/schoenen meegenomen 
worden. Kleding in een tas, voorzien van naam.  

 Vandaag krijgt ieder kind uitnodigingen mee. Ze geven aan juf Jeltje door 

hoeveel personen worden uitgenodigd.  



 Dinsdag 11 juli is de generale repetitie in het 

St. Vincentiusgebouw. Dit doen we gelijk na 
het zwemmen, dit gaat gewoon voor beide 

groepen door. Daarna wordt groep 7 weer 
verdeeld over groep 5 en 6. De generale is 
van 09.45 tot ongeveer 14.45 uur. De 

kinderen komen voor 15.00 uur weer naar 
school.  

 Woensdag 12 juli wordt de musical twee keer 

opgevoerd. Om 09.00 uur voor de kinderen 
van school. Groep 7 wordt verdeeld over 

groep 5 en 6. Om 19.30 uur is de tweede 
opvoering, voor de ouders en andere 
uitgenodigden. Broertjes en zusjes, die ‟s 

morgens de musical al gezien hebben, mogen 
niet nog een keer komen kijken. Er is ‟s 
avonds een pauze, koffie en thee zijn voor 

eigen rekening. De kinderen krijgen van ons 
wat te drinken en wat lekkers. Na de musical 

worden alle rekwisieten en kleding zoveel mogelijk gelijk meegenomen naar 
huis. Helpt u uw kind mee? En helpen de ouders van groep 8 ook even mee 
met het afbreken van het decor en de panelen terugbrengen naar school? De 

musical zal vermoedelijk rond 21.30 uur afgelopen zijn.  
Maandag 10 juli neemt juf Jeltje groep 8, samen met drie ouders, mee naar het 
Zerniketerrein in Groningen. We zijn uitgenodigd om een lezing van de 

Nobelprijswinnaar Ben Feringa bij te wonen. Dit wordt georganiseerd door de 
Kinderuniversiteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Een bijzondere morgen belooft het 

te worden. Groepen 7 en 8 komen ‟s morgens en ‟s middags de onderbouw van scholen 
uit het VO. Er worden wel 1000 leerlingen verwacht, verspreid over de dagdelen. We 
vertrekken om 09.20 uur vanaf school en zullen rond 12.30 uur terug zijn. De kinderen 

van groep 8 blijven allemaal over. Juf Judith geeft maandag de hele dag les aan groep 7. 
Juf Jeltje geeft ‟s middags ook nog les aan groep 8. We bedanken de ouders van 
Manique, Jort en Thomas voor het rijden. 

En dan ook de rest van de dagen even op een rij: 
 Donderdag 6 en maandag 10 juli ouderadviesgesprekken voor groep 7 

 Donderdag 13 juli high tea voor groep 8 (staat in hun eigen brief, die maandag 
mee ging) 

 Vrijdag 14 juli excursie voor beide groepen naar de Eemshaven (mail juf 

Judith) 
 Maandag 17 juli eindviering voor groep 8, 08.45 uur in de kerk en daar is 

iedereen van harte voor uitgenodigd 

 Woensdagavond 19 juli afscheidsavond voor groep 8 (georganiseerd door 
ouders van groep 8) 

 Donderdagmorgen 20 juli kennismaken nieuwe leerkracht en groep, groep 8 
wordt om 08.30 uur verwacht (i.v.m. de afscheidsavond) 

 Donderdagmiddag 20 juli groep 5-8 naar het zwembad (zie elders in de 

nieuwsbrief) 
 Vrijdagmorgen 21 juli spelletjesmorgen, pannenkoeken en afscheid groep 8 om 

12.00 uur 

 Zaterdag 22 juli…ZOMERVAKANTIE!!! 
Juf Jeltje wil graag dinsdag 18 juli met groep 7 en 8 in de klas een ruilbeurs houden voor 

boeken en/of speelgoed. Sommige kinderen hebben misschien boeken en/of speelgoed 
thuis, die ze niet meer gebruiken, maar waar een ander heel blij mee kan zijn. En fijn 
mee kan spelen, of in lezen, tijdens de zomervakantie. Kinderen worden ingedeeld in 

een tweetal, krijgen twee tafels, die ze ‟s middags mogen inrichten. We houden de 



ruilbeurs van 13.30 tot 14.15 uur. Daarna wordt er opgeruimd. Spullen die niet geruild 

zijn, worden weer mee naar huis genomen. Het mogen ook knutselspullen zijn. Of een 
bal, een bordspel etc. De kinderen denken zelf na over de presentatie en de spullen 

moeten nog wel netjes, compleet en bruikbaar zijn. De kinderen hoeven niets mee te 
nemen, het mag. Alleen kinderen die iets mee hebben mogen onderling ruilen.  
We wensen iedereen nog heel fijne laatste weken, bij en met ons, en een hartelijke 

groet gewenst. 
 
Juf Jeltje en juf Judith 

 
De 2 & 4  mijl van Zandeweer 

Zaterdag 16 september 2017 vindt voor de eerste maal de 2 & 4 mijl van Zandeweer 

plaats. Het is een onderdeel in het Groningerweekprogramma en georganiseerd door de 
Groningerweekafdeling Zandeweer,  IJsclub Vooruit en sportvereniging DIOS.   
Hierbij nodigen wij jullie graag uit om hieraan deel te nemen. De afstand 2 mijl is 

omgerekend 3,2 km. Enige conditietraining vooraf zal zeker helpen om er een sportieve 
en gezellige loop van te maken. Gymnastiek juf Mignon Hekkema zal na de vakantie dit 
verder met jullie oppakken. Dus zorg dat je tijdens je vakantie lekker sportief bezig bent 

zodat je  een mooie basis hebt voor een vette medaille.  
Aanmelden kan tot 13.45 uur in de kantine van de ijsclub gevestigd aan de Noorderweg 

tussen nr. 1 en 3.   
Start is om 14.00 uur.  
Deelname is gratis voor de basisschool kinderen!   

 
 
 

Spreuk 

Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen. 
 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 juli 2017 
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