
    
  

 

 
Agenda: 
 

 
JULI 

21: Laatste schooldag – pannenkoeken eten op school 
24: Zomervakantie 
 

SEPTEMBER 
 

04: 1e schooldag 
04: Luizenpluis 
07: Startviering in de kerk – aanvang 8.45 uur 

13: Ridderspelen 
18: Informatieavond groep 1-2 

21: Informatieavond groep 3-4 
22: Tocht om de Noord 
25: Informatieavond groep 5–8  

27: Start kinderpostzegelactie 
 

 
Van de directie: 
 

We zijn echt bezig met de laatste loodjes….. Morgen de laatste ochtend van schooljaar 
2016-2017 en dan heerlijk afsluiten met pannenkoeken en het uitblazen van alle lieve 

jongens en meisjes van groep 8, juf Judith en juf José. 
We wensen hen allemaal het beste toe. Voor groep 8: veel succes, plezier en wijsheid op 
het voortgezet onderwijs. Voor juf Judith: geniet van het jaar verlof. En voor juf José: 

heel veel plezier en wijsheid en geluk in je verdere loopbaan. 
Voor een ieder die haar/zijn steentje heeft bijgedragen aan activiteiten dit schooljaar op 

RKB De Schelp: HEEL HARTELIJK DANK VOOR ALLES WAT U VOOR ONS GEDAAN HEEFT. 

Super! Grandioos! 

Het nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar zal er in alle groepen gestart worden met Getal en ruimte junior 

als rekenmethode. Een gezamenlijke keus van het team. Wij zijn enthousiast. 
Wat willen wij bereiken met ons rekenonderwijs? 

 Met aandacht voor gepersonaliseerd leren naar Onderwijs-Anders.  

 Afwisseling van handelen:  computergebruik (IPad) , boekgebruik,  lezen, 

luisteren, praktisch bezig zijn met concreet materiaal, werken in context van de 

praktijk, voelen, kijken.  

Getal en Ruimte heeft een duidelijke rekenlijn en ook een duidelijke rekendidactiek, een 

goede opbouw, goede tussenstappen, overzichtelijke  strategie, duidelijke uitleg vanaf 

groep 1 t/m groep 8. Eén rekenonderwerp per les. Speltips, handelend bezig zijn met 

kinderen. Het heeft een uitdagende manier van werken, leuke ideeën, programmeren, 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      20 juli 2017 



schaken/dammen,  uitdaging in betekenisvol leren. Kortom de geschikte methode voor 

RKB De Schelp. 

De nieuwe school 

De bouw van de nieuwe school vordert. Maandag jl. is er wederom overleg geweest. Het 

wordt een mooie school, dat is zeker, maar er moet ook genoeg ruimte voor elke school 
in zitten.  
 

Hoofdluis 

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

schooljaar een groot beroep op onze luizenpluisouders gedaan. Door de groep uit te 
breiden, kunnen we de belasting in het komend schooljaar wat verspreiden. Aanmelden 
kan bij juf Marian en Carien Bos, moeder van Leonie en Rianne. 

 
Vakantie 

 
Namens het team wens ik u allen een heerlijke, leuke, ondernemende vakantie toe, 
waarin een ieder lekker uitrust.  

 
Website: 
 

Na de zomervakantie worden de foto‟s die nu op de website staan verwijderd. Tot die 
tijd kunt u de foto‟s nog op uw eigen PC uploaden. Alle fotomapjes zijn nu weer 

benaderbaar.  
 
Beste ouders, 

 
Zoals u vorige week al in mijn brief hebt kunnen lezen, neem ik afscheid van RKB De 
Schelp. Een school waar ik vele jaren met plezier heb gewerkt. Afgelopen maandag heb 

ik met de collega‟s waar ik deze jaren mee heb samengewerkt gezellig rond de tafel 
gezeten en dat was erg fijn. Morgen ben ik voor het laatst nog even op school om te 

worden “uitgeblazen”. Ik bedank iedereen die mij in deze laatste periode gesteund heeft 
door middel van het sturen van een kaartje, appje, o.i.d. Dat deed me goed! Ik hoop u 
na het “uitblazen” nog even te kunnen zien/spreken op het schoolplein en zo niet, dan 

wens ik u alvast een hele fijne vakantie toe. 
Met vriendelijke groeten, juf José 
 

Identiteit 
 

 
Maandag 17 juli hadden we de 
eindviering in de kerk. De viering stond 

in het teken van het afsluiten van het 
schooljaar en in het bijzonder in het 

afscheid van groep 8.  
Na de zomervakantie houden we op 7 
september de startviering in de kerk. 

De viering begint om 8.45 uur. Ouders 
en andere belangstellenden zijn ook 

van harte welkom deze viering bij te 
wonen. 

 
 



Overblijf schooljaar 2017-2018 

 
We zijn een heel eind op weg met de overblijfformulieren. We wachten op de laatste 

aanmeldingen. Ook zijn er wat aanpassingen aan het schema: 
- We verwelkomen Julisa Beaumont als overblijfouder op maandag en dinsdag. Zij 

zal zich, naast Reina, Janna, Tineke en Marian, inzetten voor de kinderen tussen 

de middag.  
- De kinderen van groep 3, 4 en 5 eten samen direct om 12.00 uur in het lokaal van 

groep 3 en 4 

- De kinderen van groep 6,7 en 8 eten samen direct om 12.00 uur in het lokaal van 
groep 7b en 8. 

 
Tostidag:       Voetbaldag: 
Maandag: groep 0, 1 en 2    groep 5 en 6 

Dinsdag: groep 3 en 4     groep 7 en 8 
Donderdag: groep 5 en 6     groep 3 en 4 
Vrijdag: groep 7 en 8     groep 5 t/m 8 

 
Wanneer uw kind extra overblijft, dan is dit alleen mogelijk met gebruik van een 

strippenkaart. Deze kaart is geldig tot uw kind(eren) van school gaan. 
U kunt deze kaart voor €10,- aanschaffen bij juf Julia of Reina 

 
Ridderspelen 

 
Op woensdag 13 september 2017, wordt er van 13.00-17.00 uur voor de tweede keer de 

'Ridderspelen' georganiseerd. Net als in 2014 gebeurt dat door de Grunneger Week, in 
samenwerking met Stichting Sint. Er doen vier basisscholen aan mee.  
  

We hopen er dit jaar weer net zo'n geweldig feest van te maken als drie jaar geleden. 
Een feest waar meer dan 300 basisschoolleerlingen aan meededen. Kinderen deden oude 

spelletjes, bakten brood, luisterden naar een verhalenverteller, leerden zwaardvechten, 
mengden bijzondere drankjes, genoten van de roofvogelshow en nog veel meer. En dit 
alles rondom de prachtige Menkemaborg.  

  
De groepen 3-8 van het komende schooljaar hebben zich inmiddels via een 

opgavekaarje kunnen opgeven. Iedereen die meedoet wordt gevraagd om in 
Middeleeuwse kleding te komen.  Daarover berichten we nog in de eerste nieuwsbrief 
van het nieuwe schooljaar. 

 
Nieuws uit groep 0-1 

 
Wat hebben we de afgelopen weken leuke dingen gedaan! Vorige week was Pompom 
opeens weer terug van zijn vakantie. Een aantal kinderen hadden hem wel heel erg 

gemist. We hebben van alles gevraagd en Pompom heeft veel over zijn vakantie verteld. 
Er is over de zomer gewerkt en er is veel in de 
zomerhuishoek en de ijssalon gespeeld. Dinsdag 

vierden we de verjaardag van Chloé. Woensdag 
hadden we eerst de verjaardag van Markiantely en 

we gingen daarna naar de musical van groep 8 
kijken. Deze ging over een bruiloft, maar het 
bruidspaar was na het ja-woord vertrokken. Paniek! 

Donderdag gingen we op schoolreisje naar het 
Sprookjeshof in Zuidlaren. Met z‟n allen in de bus en 
daarna in groepjes alles verkennen: binnen spelen, 

de sprookjes bekijken en heerlijk in de grote 



buitenspeeltuin spelen. Toen we bij Roodkapje kwamen, kreeg de wolf net een schone 

muts op. We mochten in bij het huisje van oma naar binnen. Dit was wel spannend; is 
de wolf nou wel of niet echt?? 

Ryan kwam maandagochtend met heel mooi nieuws in de klas. Hij heeft een zusje 
gekregen! Gefeliciteerd en heel veel geluk met elkaar! Maandag was de eindviering voor 
groep 8 in de kerk. Wij hadden ook een paar mooie wensen voor de kinderen van groep 

8; we hopen dat jullie naar een hele leuke nieuwe school gaan, nieuwe vrienden, leuke 
nieuwe juffen en meesters, veel geluk en plezier! Maandagmiddag keken de kinderen 
van de twee groepen 1/2 van volgend jaar even in hun nieuwe groep. Wie gaan er naar 

groep 1 en wie gaan er naar groep 2? Wat gaan we volgend jaar doen en leren? 
Maandagavond was de materialen-schoonmaak. Bij deze wil ik de ouders die geholpen 

hebben ontzettend bedanken! 
Gisteren vierde juf Wilga haar verjaardag. De kinderen mochten verkleed op school 
komen, dus we begonnen de ochtend met een soort modeshow. Daarna hebben we 

verjaardagsliedjes gezongen, kaarsjes uitgeblazen, clowns en kettingen van chips 
gemaakt, buiten gespeeld, filmpje gekeken en gedanst. En wat hebben jullie juf verwend 
met al die lieve tekeningen, kaartjes en cadeautjes!! Bedankt!!  

Vrijdag 21 juli (morgen!) is de laatste 
schooldag. Ook groep 0-1 komt dan op 

school. De kinderen hoeven geen fruit en 
drinken mee. We maken er een gezellige 
laatste ochtend van en sluiten deze met de 

hele school af door gezamenlijk 
pannenkoeken te gaan eten. Daarna blazen 
we om 12 uur groep 8 uit. Hierna gaan we 

nog even kort terug naar de klas om de 
laatste spullen mee te nemen. U kunt de 

kinderen dan uit de klas ophalen, i.v.m. de 
drukte op het plein. Na de zomervakantie 
komen er 3 nieuwe kinderen in de klas: Sophie Berghuis, Mathilde Bouman en Vincent 

Roebroek. Welkom op de Schelp en heel veel plezier bij ons in de klas! Graag wil ik alle 
ouders, opa‟s en oma‟s die dit jaar iets hebben gedaan voor onze groep ontzettend 
bedanken. Zonder jullie hulp was het niet zo‟n mooi jaar geworden!  

Ik wens iedereen een heerlijke zomervakantie toe!  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
Nieuws uit groep 2 

 
Wat vliegt de tijd voorbij…, nog één dag te gaan en dan hebben we zomervakantie.  

Vorige week donderdag hebben we ons jaarlijks schoolreisje gehad en de kinderen 
hebben genoten. We bedanken alle 
ouders die voor begeleiding hebben 

gezorgd.  
Vorige week maandag zijn de 
kinderen van groep 2 „op bezoek’ 

geweest in groep 3. Juf Marian 
heeft het verhaal van Oem verteld 

en ze hebben een boekje met 
werkbladen gemaakt. Vanmorgen 
mochten de kinderen nog een keer 

in hun nieuwe groep kijken. 
Gisteren hebben we het 
„afscheidsfeestje‟ van groep 2 

gevierd. De kinderen hebben allerlei 

allemaal een getuigschrift… 



opdrachten die in het teken staan van groep 3, uitgevoerd. Pompom heeft samen met 

Ian en Pim de uitvoering van de opdrachten beoordeeld. Daarna hebben ze hun 
werkjesboek, een getuigschrift en een etui van de Schelp ontvangen. 

Gistermorgen hebben we ook de laatste 2 wensen uit de wenspot uitgevoerd: samen 
met de klassenouder hebben we cupcakes gebakken en daarna versierd met slagroom, 
gekleurde hagelslag en andere  zoete decoraties.  Maar het opeten was natuurlijk het 

allerleukst, ze waren heerlijk… 
Buiten hebben we een estafette 
waterspel gedaan. Met sponzen 

moesten de kinderen water uit een 
emmer naar een teiltje brengen. 

Wie had het eerst de emmer leeg?  
Maandagavond 17 juli was de 
materialenschoonmaak in de 

onderbouw. Er is ontzettend hard 
gewerkt om zoveel mogelijk 
materialen schoon te maken. Onze 

hartelijke dank aan de inzet van de 
ouders op deze avond. We zijn erg 

blij met uw hulp!! 
In de zomervakantie is Ian jarig. We vieren zijn verjaardag na de vakantie op school. 
Alvast van harte gefeliciteerd Ian en een fijne verjaardag gewenst!  

Morgen is de laatste schooldag. Op deze laatste schooldag hoeven de kinderen geen fruit 
of drinken voor het fruit eten mee te nemen We gaan met de hele school, pannenkoeken 
eten en om 12.00 uur gaan we samen met de andere groepen, groep 8 op een 

bijzondere manier  uitzwaaien. Hierna gaan we nog even kort terug naar de klas om de 
laatste spullen mee te nemen. U kunt de kinderen dan i.v.m. de drukte op het plein, uit 

de klas ophalen. En dan begint de zomervakantie! 
Dit is dan het allerlaatste nieuws uit groep 2 van het schooljaar 2016-2017. Het was een 
fijn jaar met de kinderen, maar ook met u, ouders. Het afgelopen schooljaar deden we 

regelmatig een beroep op u voor hulp bij allerlei activiteiten. En nooit tevergeefs! Dank 
voor uw inzet en betrokkenheid! Dank ook aan de klassenouder, Sheree Luchtenberg 
voor de assistentie bij het organiseren van de verschillende activiteiten! Dank aan Reina 

op wie we altijd een beroep kunnen doen.  
We wensen de kinderen van groep 2 die naar groep 3 gaan veel plezier in hun nieuwe 

groep.  En voor iedereen alvast een hele fijne en zonnige vakantie, we hopen iedereen 
uitgerust weer terug te zien op maandag 4 september.  
 

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

 
De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar, 

getypt bij een heerlijk temperatuurtje. En nu 
maar hopen dat dit weer een voorbode mag 
zijn voor de vakantie! 

Als juf kijk ik terug op een druk, gezellig, 
sfeervol jaar. Ik heb weer genoten van de 
kinderen, de gesprekken met u als ouder en 

alle dingen die we hebben meegemaakt dit 
schooljaar. 

Ook wil ik u bedanken voor de keren dat we 
een beroep op jullie hulp mochten doen voor 
het rijden naar een uitstapje of het begeleiden 

van een groepje tijdens activiteiten. Zonder 

water estafette… 



hulp van ouders zijn dit soort dingen niet mogelijk: BEDANKT! 

Afgelopen dinsdag brachten we een bezoek aan de bieb voor de uitleg van het project 
vakantielezen. De kinderen hebben boeken uitgezocht, een lees topboek meegekregen 

en een brief met uitleg over het project. De boeken zijn mee naar huis genomen, zo kan 
er in de vakantie ook flink worden gelezen. Dit blijft zowel voor groep 3 als groep 4 een 
belangrijk iets. Lezen moet je onderhouden, anders zakt het weg. De biebpasjes zijn 

woensdag mee naar huis gegaan, de kinderen hebben ze in de tas gestopt.  
Gisteren hebben we afscheid genomen van juf Jolein. Zij mocht een aantal dinsdagen bij 
ons in de groep zijn. We vonden dit heel fijn. Na de vakantie gaat zij aan het werk in 

Bedum. Veel succes op de nieuwe school! 
We kijken terug op een zeer geslaagd schoolreisje van 

groep 1-2-3. Wat was het een mooie dag en ook het 
weer werkte goed mee. Heel wat keertjes van de grote 
glijbaan, springen op het springkussen, klimmen en 

klauteren en genieten van de sprookjes. De tijd vloog 
voorbij!  
Morgen dan echt de allerlaatste schooldag. We starten 

gezellig in de groep. Om 11 uur gaan we pannenkoeken 
eten met alle kinderen van school samen. Een mooi 

traditie, pannenkoeken gebakken door de ouders van 
groep 8. Om 12 uur verzamelen we ons op het plein in een lange poort, waar de 
kinderen van groep 8 door heen zullen komen. We blazen ze de school uit. Daarna 

worden de laatste tassen en spulletjes uit de klas gehaald en gaan we genieten van een 
welverdiende vakantie. Heel veel plezier en we zien iedereen uitgerust weer op school op 
maandag 4 september! 

 
Hartelijke groeten, juf Marian 

 

Nieuws uit groep 5 

Hieperdepiep 

Hieperdepiep, het is vakantie!  
Iedereen is even blij  
Hieperdepiep, het is vakantie!  

Alle kinderen zijn vrij  
   

Ik ga in het bos kamperen  
Ik ga wonen in een tent  
Of misschien ga ik logeren  

bij mijn oom in Purmerend.  
   

Hieperdepiep, het is vakantie!  
iedereen is even blij.  
Hieperdepiep, het is vakantie!  

Alle kinderen zijn vrij  
   

Ik ga lekker veertien dagen  
pootjebaden aan het strand  
En enorme kuilen graven  

met een schepje in het zand  
 

Hieperdepiep, het is vakantie!  
iedereen is even blij  



Hieperdepiep, het is vakantie!  

alle kinderen zijn vrij. 

Het schooljaar is voorbij gevlogen. We hebben van alles dit jaar met elkaar gedeeld. Ik 
kijk terug op een goed schooljaar. 

Bedankt hiervoor. 
Geniet, rust uit en na de vakantie hopen we iedereen weer terug te zien. 

 
Juf Dorien en Meester Freek 
 

Nieuws uit groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 

De laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar en terwijl deze wordt getypt, zijn ouders van 
groep 8 bezig om binnen en buiten het 
afscheidsfeest van groep 8 voor te bereiden. Het 

ziet er tropisch uit, en dat komt niet alleen door 
het weer… Er zijn palmbomen, opgeblazen 
krokodillen, parasolletjes.. Het belooft een heel 

mooi feest te worden!  
En een ontzettend vrolijk gevoel blijft ook zeker 

over na dit jaar, want het was een feestje met 
elkaar. We vierden wat af en er waren tal van 
hoogtepunten, de laatste maand natuurlijk 

helemaal. Maar dit kwam ook zeker door alle leuke 
dingen die we hebben gedaan, waar we zijn 
geweest en wat we hebben gedeeld. Dit was meer 

Lieve allemaal, 

Het schooljaar is voorbij gevlogen, 
Het was super, gezellig, leerzaam en top, 

We zijn aan het werk geweest op volle vermogen, 

en voor ons zit het er bijna weer op. 
We hebben dit schooljaar meerdere kinderen welkom geheten, 

dit deed de groep ook goed, 

naast werken was er zeker ook tijd voor keten, 
excursies, activiteiten en soms iets zoet. 

Het waren fijne contacten met uw kinderen en u als ouders, 
ik neem weer veel herinneringen mee in mijn “tas”, 

er waren ook momenten van handen in de zij  

en omhoog met de schouders, 
maar uiteindelijk was iedereen weer in zijn of haar sas. 

Een “coole” vakantie wens ik u allen, 

geniet van de tijd samen en misschien wel van een andere plek. 
in het nieuwe schooljaar gaan we weer knallen, 

uw kind kan dan weer verder groeien, op een “nieuwe” stek. 
Morgen nemen we dan na 12.00 uur afscheid op het plein, 

de kinderen halen hun volle, zware tas na het  

blazen van de bellen uit de klas, 
bedankt allemaal, voor de hulp en de contactmomentjes, het was fijn! 

Lieve groet, juf Julia 



dan eens niet mogelijk geweest zonder de hulp van u als ouders en we kijken ontzettend 

dankbaar terug op de vele manieren van ouderhulp, die we mochten ontvangen. We 
hebben dit echt enorm gewaardeerd!  

Trots zijn we op onze zestien van groep 7, die zich geweldig hebben ingezet en 
ontwikkeld. Die nog meer naar elkaar toe zijn gegroeid, hebben gezorgd voor ontzettend 
veel gezelligheid en leuke gesprekken. Voor hen is dit gedicht en we zien ze heel graag 

weer terug bij ons, in groep 8!  

Nu zit ik dan dus nog in groep zeven, 
het duurt gelukkig nog maar heel even.  
Dan zit ik eindelijk in groep acht, 
ik sta toch al zeker een jaar in de wacht. 
Rekenen, taal, lezen en spelling, 
ik heb nog een veel bredere belangstelling.  
En dan komt het einde van het jaar,  
en zeg ik: Start mijn vakantie maar! 

En net zo trots zijn we op onze veertien van groep 8. De hechte, zelfstandige en mooie 
groep. Die van zoveel dit jaar een prachtige ervaring en herinnering heeft gemaakt. Voor 

elkaar, zichzelf, maar ook voor ons als juffen.  
Voor hen een couplet uit een liedje uit hun eindmusical en we zwaaien ze met plezier uit 

naar hun plekje op een school in het Voortgezet Onderwijs. 

Laat je zien! Laat je zien! 
De spotlights zijn van jou!  
Je hebt stijl en bovendien 
vergeet je jou niet gauw.  
Volgens de mode en de trend 
ben je mooi zoals je bent. 
Al het licht is op jou gericht. 
Dit is jouw moment! 

Wellicht nog tot morgen, op het plein, bij een laatste groet. En anders wensen we 
iedereen een heel fijne zomervakantie toe, volop van genieten!  

 
Zonnige groet, 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. 

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 

Het leven is als fotograferen. Gebruik de negatieven om het positieve te ontwikkelen. 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 september 2017 

 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

