
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

NOVEMBER 
14: Jaarvergadering Oudervereniging: aanvang 19.00 uur 

14: Extra schoonmaakavond 
16: Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
20: Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 

22: Doe-morgen Sinterklaas 
 

DECEMBER 
04: 1e Advent viering 
05: Sinterklaasfeest op school 

11: 2e Advent viering 
18: 3e Advent viering 

21: Alle leerlingen ‟s middags vrij 
21: Kerstviering – 17.00 uur 
25: Kerstvakantie 

 
Van de directie: 

 

Na een heerlijke herfstvakantie is het alweer november geworden. De avonden worden 
korter, de wintertijd is ingegaan en het is al weer eerder donker. 

Ook een donkere periode voor RKB De Schelp. Meester Willem, onze adjunct directeur 

heeft gekozen voor een andere uitdaging binnen onze stichting. 
Dit betekent dat ik als clusterdirecteur de lopende zaken weer oppak en het eerste 
aanspreekpunt ben. Er wordt naarstig gezocht naar een interim adjunct directeur. 

De nieuwe school is natuurlijk ook hot. Dat vergt de nodige organisatie, informatie en 
inspanningen van het team. 

Het wordt nu echt serieus dat we gaan verhuizen. Kerst is niet haalbaar. We koersen af 
op de voorjaarsvakantie. In samenspraak met team,  de architect, meubelfabrikant en 
collega scholen wordt de inrichting besproken en binnenkort besteld. 

Ik zal u de komende weken op de hoogte houden van al onze vorderingen op elk gebied. 
 

Margreet de Boer 
 

 

Gegevens administratie: 

Om de gegevens van onze administratie actueel te houden vragen wij u 

adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers e.d. zo spoedig mogelijk aan ons door te 
geven. Dit kan bij de groepsleerkracht.  

 
 
 

 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     9 november 2017 



Extra schoonmaakavond 

 
Dinsdag 14  november staat er weer een extra schoonmaakavond gepland van 19.30 tot 

ongeveer 21.30 uur. Deze avond willen we graag een beroep doen op de ouders / 
verzorgers van:  
 

Josca Baar, Rianne Bos, BenneGeert Boswijk, Jan-Niek Bos, Lindsay Drost, Stefan Kok, 

Jenthe Koopmans, Daphne Slager, Tobian Stamkot, Veerle Baas, Nick Bodewes, Lisanne 
Bolt, William Hielkema, Chrisje Holsteijn, Mathijs Berghuis, Nienke Bouman, Malik Garba 

Chaibou Maiga, Lieke Modderman, Bradley Heidstra, Isabel Bennink, Koen Berendsen, 
Annelie Geertsema 
 

Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen. 

Als de datum u niet past, probeer dan onderling te ruilen en geef dit door aan Julisa 
Beaumont. Telefoon: 06-27006446 

Wij rekenen op uw medewerking! De oudervereniging 

Innen bijdragen overblijven, schoolreis en schoolkamp 
 
De komende 2 weken zullen de incasso's plaatsvinden van de bijdrage van het 

overblijven, de schoolreisjes en het schoolkamp. Het schoolkamp voor groep 8 kost € 
80,- per leerling. Het schoolreisje voor groep 4 tot en met 7 kost € 27,50 per leerling en 

voor groep 0 tot en met 3 is het € 17,50 per leerling 
De bijdrage voor het overblijven hangt af van het aantal dagen dat uw kind hieraan 
deelneemt. De bedragen kunt u vinden op de website. 

Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven, dan zult u binnenkort een 
rekening ontvangen. 
 

Heidi Oosterhof, penningmeester Oudervereniging  

Identiteit: 

 
Viertafel 

 
Na Allerzielen is de vier-tafel nu ingericht rond 
het thema herfst, met daarin speciale aandacht 

voor Sint Martinus. Maarten werd rond 316 
geboren in Savaria (Hongarije) als zoon van 

Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij 
soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. 
Volgens de legende ontmoette hij bij een 

stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie 
hij de helft van zijn mantel gaf. 

 
Regel van de maand 
 

Maandag 6 november hebben een aantal 
leerlingen van groep 5-6a middels een korte 

presentatie de regel van de maand bij alle 
groepen geïntroduceerd. Deze keer was het 
weer één van onze 3 hoofdregels. De 

komende weken besteden wij in alle groepen 
aandacht aan deze regel: „rust geeft ruimte 
om te leren‟! 

 
 



Trefwoord 

 

Goed gehoord… 

 
In de week van 13 november tot en met 1 december staat in de methode Trefwoord het 
thema “Goed gehoord” centraal. Dit thema gaat over de betekenis van geluid en het 

belang van luisteren, horen en begrijpen.  

 

Dit thema begint met horen op basaal niveau. Welke geluiden hoor je en wat doen die 
geluiden met jou? Zijn het prettige of nare geluiden? De kinderen ontdekken dat er veel 
woorden zijn die geluiden aanduiden. En wat gebeurt er als geluid er niet is: hoe is dat? 

Er valt van alles te horen. Naast geluiden kun je ook andere dingen horen: een klacht, 
een waarschuwing, een grap. Voel jij je dan geroepen om er iets mee te doen? Horen en 

doen horen bij elkaar. Er wordt iets van jou verwacht. Maar horen kan ook zijn: een 
compliment in ontvangst willen nemen. Of durven 
luisteren naar de stem in je hart. Als je goed naar 

je hart luistert, hoor je vroeg of laat ook waar het 
echt over gaat. Dan blijft de vraag: voel jij je ook 

geroepen om er echt iets mee te doen? 

 
Horen is ook een belangrijk woord in de joodse 
traditie. In Deuteronomium 6 staat het „Sjema 
Israël‟. Het betekent „Hoor Israël‟! Wat het joodse 

volk moet horen zijn de tien geboden. Tien regels die richting geven aan samenleven 
met elkaar en luisteren naar elkaar. Een kernkwaliteit van de profeten uit het Oude 

Testament is „goed horen‟. De kinderen zullen „horen‟ dat het ook voor de profeten 
Samuël en Eli best moeilijk is om goed te horen. Met vallen en opstaan leren deze 
profeten wat goed horen betekent. Andere gewone mensen zoals Hannah en de kleine 

Samuel laten de profeten zien wat goed horen betekent en hoe je daar naar moet 
handelen. Ook God is een goede luisteraar. God hoort hoe Hannah graag een kind wil. 

God verhoort Hannah en schenkt haar een zoon: Samuël.  

 
Op maandag 20 november denken de kinderen na over wat een klacht is. In de midden- 
en bovenbouw gaan de kinderen in groepjes een speurtocht door school maken. Bij 
terugkomst beeldt elk groepje een klacht uit, zonder te praten. Toeschouwers mogen 

vragen stellen. De spelers antwoorden alleen met „ja‟ of „nee‟. Zijn de andere kinderen 
het ermee eens? En weten de kinderen waar ze een klacht kunnen indienen? Heb jij als 

kind dat recht om een klacht in te dienen? Kinderen gaan daarna in gesprek met elkaar 
over de Rechten van het Kind. Zo leren kinderen dat het belangrijk is, dat er geluisterd 
wordt naar hun klachten. Zij leren dat maandag 20 november door de Verenigde Naties 

in 1989 is uitgeroepen tot de internationale Dag van de Rechten van het Kind. De VN 
heeft aan UNICEF de opdracht gegeven landen aan te spreken op hun kinderrechten.  

 
In de onderbouw wordt de komende drie weken het verhaal over Kleine Piet verteld, die 

doet of hij niets hoort en Dove Piet, die echt niet goed kan horen. Kleine Piet is nieuw en 
begint pas als piet. Hij hoort de Hoofdpiet wel, maar doet net 
alsof hij niet hoort. Want als piet mag je toch zelf bedenken 

wat je wilt doen? Maar ook Sinterklaas is wel eens doof. Wat 
er dan allemaal met Kleine Piet gebeurt horen de kinderen in 

de komende drie weken. En hoe zou het aflopen met 
Sinterklaas die ook niet goed luistert … ? 
 

 
 

 



Actie schoenmaatjes 

 
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel 

meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met 
Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat 

geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! 
 

De bedoeling van dit project is dat u samen met uw kind een  
schoenendoos versiert en deze vult met kleine speelgoedjes, zeep, 
tandenborstel en andere kleine dingen die daar goed te gebruiken 

zijn. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra 

voor straatkinderen.  
Naast een leuk gevulde schoenendoos wordt er ook 
€ 6,00 per schoenendoos gevraagd voor de kosten 

van het vervoer en verzenden van deze dozen naar 
de verschillende landen.  

Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, 
staat in de folder die de kinderen mee naar huis 
hebben genomen. We vragen u de barcode in de 

Schoenmaatjesfolder online te activeren en de 
verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te 
betalen. Zet u even een vinkje op de barcodesticker 

als u de barcode heeft geactiveerd? 
Omdat we dit toch best een behoorlijk bedrag vinden is het meedoen aan deze actie 

geheel vrijblijvend!  
 

Het is ook mogelijk om alleen een aantal losse spullen te brengen. Dit alles samen vult 
misschien toch weer een aantal dozen. Ook alleen een bijdrage is natuurlijk welkom. 

Schoenendozen zijn eventueel op school verkrijgbaar.  
 

Het zou fijn zijn als we straks een heleboel gevulde schoenendozen kunnen inleveren, 
maar voelt u zich niet verplicht.  

De schoenendozen kunnen op school worden ingeleverd van 13 november t/m 8 
december. 

Verder zijn we op zoek naar een paar ouders die de schoenendozen klaar willen maken 
voor bezorging aan het verzamelpunt. U kunt zich aanmelden bij juf Marian en meester 
Freek. 

 
Doe-morgen “Sinterklaas” 

 
Woensdag 22 november hebben we, met de hele school, een gezellige doe-ochtend 
rondom Sinterklaas.  

De kinderen van groep 1 t/m groep 8 worden door elkaar gemixt en in groepjes 
verdeeld. Met deze groepjes gaan ze door de school bij verschillende activiteiten langs; 
o.a. verschillende Sinterklaasspelletjes, een groot groepswerk knutselen en luisteren 

naar een Sinterklaasverhaal met een tekenopdracht.  
De kinderen krijgen deze ochtend wat te drinken en iets lekkers van school. Zelf fruit 

meenemen mag, maar hoeft dus niet. En wie het leuk vindt mag natuurlijk verkleed als 
Sint of Piet op school komen! 
 

 
 
 

 



Nieuws uit groep 1-2a 

 
Buiten is het al echt herfstweer. 

De nacht van afgelopen maandag 
op dinsdag was het zelfs zo koud 
geworden, dat het ‟s morgens wit 

was. Niet door sneeuw, maar 
door de rijp! Binnen is het gelukkig lekker warm. Vorige week zijn we hard aan de slag 
gegaan met de lampionnen voor Sint Maarten. Dit jaar hebben we uilen gemaakt, want 

één van de dieren uit het verhaal Ritseldans en Notentaart, is een uil. De kinderen 
hebben erg hun best gedaan met prikken, plakken en versieren. Bij deze wil ik graag alle 

ouders bedanken die mee hebben geholpen! Er zijn deze week paddenstoelen 
geknutseld door groep 2. Deze opdracht was onderdeel van de weektaak en dus hebben 
ze dit helemaal zelfstandig gedaan. Net als in de natuur, zijn deze paddenstoelen ook 

allemaal verschillend. Bij herfst hoort ook regen en als je dan naar buiten moet, heb je 
een paraplu nodig. Iedereen heeft zichzelf in de regen getekend. Met techniek hebben 
we tijdens een proefje zelf regen gemaakt en een proefje met blaadjes, wind en een 

ballon gedaan.  
Vorige week was opeens Flip de Beer in de klas. Inmiddels heeft hij al bij Isabel, David, 

Annelie, Ryan, Sophie en Mathilde gelogeerd. Elke ochtend werd er verteld wat Flip 
allemaal gedaan heeft; spelen, op bezoek bij opa en oma, naar de BSO, eten, tanden 
poetsen, slapen. We zijn ook erg blij met de verhalen die de papa‟s en mama‟s schrijven 

over wat er allemaal gedaan is. Soms is het nog best lastig om alles te onthouden en te 
vertellen in de kring. De komende weken zal Flip ook bij de andere kinderen in de klas 
en nachtje komen logeren.  

De herfstwerkjes en lampionnen zijn vandaag weer mee naar huis gegeven. Volgende 
week beginnen we met het thema Sinterklaas. Het boek dat centraal staat is Het huis 

van Sinterklaas. De letter in de lettermuur is dit thema de p van piet (en pakje en 
pepernoot).  
Maandag 13 november start Babette van der Veen met haar stage bij ons in de klas. Zij 

is dit schooljaar begonnen met de opleiding Onderwijsassistent op het Alfa college. Ze 
zal er tot de zomer elke maandag zijn. 
Donderdag 16 en maandag 20 november zijn de voortgangsgesprekken.  

Woensdag 22 november is het Doe-
morgen Sinterklaas. Elders in deze 

nieuwsbrief vindt u daar meer 
informatie over. 
Donderdag 23 november is het weer 

meeneemdag. De kinderen mogen 
dan speelgoed meenemen om wat 
over te vertellen en daarna mee te 

spelen. 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 

 
Nieuws uit groep 1b-2b 
 

Vorige week hebben we aandacht besteed aan Allerzielen. We 
denken dan aan mensen die er niet meer zijn. De kinderen die 
dat wilden mochten een kaartje tekenen voor een voor hen 

speciaal persoon die zij missen.  We hebben een kaarsje 
aangestoken bij de vier-tafel en in de klas.  We hebben de 

kaartjes in een speciaal daarvoor bestemd doosje gedaan. Heel 
bijzonder om te merken hoe ook jonge kinderen op hun eigen 
manier, maar mèt elkaar, bedenken wat je kunt doen om 

mensen die er niet meer zijn te gedenken.  



De afgelopen weken hebben we veel geleerd over de herfst. Over de herfstkleuren, 

waarom vallen de blaadjes van de bomen, over de wind en de regen, over koud en 
donker, welke andere seizoenen kennen we? En dat de kinderen goed meedenken blijkt 

uit het volgende: tijdens een kringgesprek merkte één van de kinderen op dat het niet 
mooi zou zijn als je allergisch bent voor regen…, want dan kun je in de herfst bijna nooit 
naar buiten! 

De kinderen van groep 2 hebben tijdens het werken in de weektaak paddenstoelen 
geknipt en geplakt en zichzelf onder een paraplu getekend. De kinderen van groep 1 
hebben tijdens de werkles bladeren aan een 

boom geverfd en van speelklei 
herfstvoorwerpen, zoals eikels, kastanje en 

bladeren gemaakt.  
In de herfst is ook het Sint Maartenfeest.  
Maar wie was Sint Maarten nou eigenlijk? Juf 

heeft het verhaal van Sint Martinus verteld 
en daarna hebben de kinderen het verhaal 
nagespeeld. De afgelopen weken hebben we 

het naspelen regelmatig herhaald zodat 
iedereen dit dat wilde een beurt in het spel 

kreeg.  
Afgelopen maandag is Pastoor Peter bij ons 
op klassenbezoek geweest. Aan de hand van 

prachtige platen in een prentenboek heeft hij 
het verhaal van Sint Martinus verteld en hij 
had ook een mantel, die in tweeën gedeeld 

kon worden meegenomen. Met elkaar 
hebben we gesproken over het waarom van 

het Sint Maarten lopen en het belang van 
delen. Tot slot kregen alle kinderen een 
kleurplaat, het verhaal en gebedjes op papier mee naar huis.  Wij bedanken pastoor 

Peter voor dit bezoek.  
En we zijn natuurlijk druk aan de slag geweest met het maken van onze lampion. De 
kinderen hebben geprikt en geplakt en een aantal ouders hebben de lampionnen in 

elkaar gezet. Wij bedanken de ouders die ons geassisteerd hebben, een dikke duim voor 
jullie allemaal! Vandaag zijn alle herfstwerkjes en de lampionnen mee naar huis gegaan. 

Vanaf maandag 13 november zullen we ons in de klas gaan bezighouden met de 
voorbereiding op de komst van en het verjaardagsfeest van een heel bijzonder iemand… 
Meer informatie over dit project kunt u lezen in de thema-brief die de kinderen maandag 

mee naar huis krijgen. 
Woensdag 22 november houden wij een doe-ochtend op school. De kinderen zullen dan 
in groepjes, samengesteld uit alle groepen van de school, allerlei activiteiten die in het 

teken staan van de Sint en de Pieten uitvoeren. De kinderen hoeven deze ochtend geen 
fruit of drinken voor het fruit eten mee te nemen.  

Donderdag 23 november is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 
mee naar school nemen, er over vertellen en mee spelen.  
Donderdag 16 en maandag 20 november zijn de oudergesprekken over de ontwikkeling 

van uw kind met name op sociaal-emotioneel gebied. Voor ieder gesprek is een kwartier 
gepland en om ouders niet te laten wachten moeten we ons daar ook aan houden. Mocht 
u behoefte hebben aan een langer gesprek dan kunt u altijd een afspraak met ons 

maken. De gesprekken vinden plaats in ons klaslokaal.   
Maar eerst nog het Sint Maartenfeest, wij wensen iedereen zaterdag veel plezier! 

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 

 



Nieuws uit groep 3-4 

 
Na een heerlijke week vakantie, en zelfs nog een extra dagje vrij,  zijn we in beide 

groepen weer flink aan de slag gegaan.  
Groep 3 is gestart met kern 3 van Veilig leren lezen. De letter d is er als eerste bij 
gekomen. In combinatie met de b is dat een verwarrende letter, want het is o zo 

opletten welke kant het bolletje staat en welke letter het dus is. We oefenen hier flink 
op. De kinderen hebben een start gemaakt met het schrijven van woorden in een 
schriftje. Netjes tussen de lijntjes schrijven, de juiste schrijfletters gebruiken, maar wat 

ging het goed! De kinderen hebben dinsdag de nieuwe 
informatiebrief over kern 3 en de woordjes 

meegekregen. 
Met rekenen sluiten we alweer bijna een blok af. De 
kinderen hebben kennis gemaakt met de + en – en 

maken hier al sommetjes mee. Dit gebeurt eerst nog 
met rondjes, daarna wordt de som ondersteund op de 
getallenlijn, om uiteindelijk de som zo te snappen. 

Ook hebben we een start gemaakt met het leren splitsen. Verdelen, maar dat hoeft niet 
eerlijk. Soms verwarrend vonden de kinderen, zij moeten altijd eerlijk delen. 

Groep 4 Heeft een start gemaakt in blok 1 van groep 4. Zij maakten de laatste blokken 
van groep 3 uit om een goede aansluiting te krijgen in de methode. De eerste lessen 
worden elke week afgesloten met een toets om zo in beeld te krijgen of de basis voor de 

lesstof van groep 4 goed is. Het is inmiddels zelfs gelukt om de resultaten in Parnassys 
te krijgen. 

Afgelopen woensdag en vrijdag hebben 

we met, beide keren een grote groep 
ouders, gewerkt aan onze lampionnen. 

De kinderen en ouders hebben keihard 
gewerkt, met als resultaat dat onze 
lampionnen al helemaal klaar zijn. Een 

gezellig gezicht in de klas, alle vrolijke 
vosjes! De lampionnen gaan vrijdag mee naar huis. Denkt u om de plastic tas? 
Volgende week donderdag 16 november en maandag 20 november houden we onze 

voortgangsgesprekken. Graag zien wij u op 1 van beide dagen. Het rooster heeft u bij de 
vorige nieuwsbrief ontvangen en hangt ook in de gang op het bord. 

 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 

Hè, even weer wennen hoor na een lekker weekje 
vakantie! Iedereen heeft ervan genoten en we zijn 
inmiddels alweer vol goede moed aan de tweede 

periode begonnen; een drukke periode met o.a. 
sinterklaas en kerst. En natuurlijk ook met de 

eerste ronde spreekavonden op 16 en 20 
november. 
We zijn in de afgelopen weken ook bezig geweest 

met het maken van een lampion, want zaterdag is 
het alweer zover: St. Maarten! Veel plezier allemaal 

met het lopen langs de deuren! 
 
Juf Yardena en meester Freek 

 
 



Nieuws uit groep 6b,7a 

 
Het extra dagje vrij na de vakantie was voor de kinderen een leuke bonus. Vele kinderen 

gingen die dag nog even naar de film of lekker thuis iets maken.  We kunnen er weer 
volop tegenaan tot de kerstvakantie. Dat is ook wel nodig met al die feestpartijen die er 
aan komen. Vandaag was het eerste feest waar we aandacht aan besteed hebben, Sint 

Maarten. De lampionnen zijn klaar en prachtig geworden. Vanmorgen hebben we met 
elkaar als school Sint Maarten gevierd door samen het verhaal te lezen en liedjes te 

zingen. Na de viering kregen de kinderen een lekkere traktatie van de oudervereniging. 
Dank daarvoor en ook dank aan alle ouders die ons weer flink geholpen hebben met de 
lampionnen, het tekenen, oliën en in elkaar zetten! Vandaag zijn de lampionnen alvast 

mee naar huis gegaan. 

 
Denkt u aan de schoonmaakavond aanstaande dinsdag, die na de jaarlijkse vergadering 

van de oudervereniging plaats gaat vinden.    
Komende donderdag is de eerste ronde van de voortgangsgesprekken. Maandag 20 

november is de tweede ronde. Ook Sinterklaas komt binnenkort weer in het land. Op 
woensdag 22 november gaan we met de gehele school weer aan de slag over 
Sinterklaas in de vorm van een doemorgen. En dan zijn we nog niet uitgefeest, want op 

vrijdag 24 november viert juf Julia de hele dag met de kinderen haar verjaardag. De 
kinderen hoeven dan voor de kleine pauze niets mee te nemen. Wat we gaan doen is 

natuurlijk nog een verrassing!   
Tussen al die feesten wordt natuurlijk ook nog heel hard gewerkt. Groep 7 heeft de 
aardrijkskundetoets alweer achter de rug en we zijn apetrots op hen. Groep 6 is 

komende woensdag aan de beurt. Succes met oefenen van de mooiste provincie van 
Nederland. Maandag 13 november is de voorleesfinale van de Schelp. Daphne en Mirthe, 

en Isa en Josca van groep 8,  wensen we succes met voorlezen.  
Vandaag hebben wij het thema “Helden” van Trefwoord afgerond. 2 Weken geleden 
hebben de kinderen over hun held verteld of iets laten zien of horen. Sommige kinderen 

noemden ook een ouder of grootouder als held, wat heel liefdevol klonk. We hebben 
gesproken over “ Wat is een held, en helden zijn ook mensen. Vandaag sloten we af met 

een mooie bijpassende spreuk op de kalenderplaat: Een echt mens is niet perfect, en 
een perfecte mens is niet echt. 
 

Hartelijke groeten, juf Dorien en juf Julia 
 

Nieuws uit groep 7b en 8 
 
Juf Yardena en juf Jeltje kijken met heel veel plezier terug op de informatieavond van 

woensdag 1 november. Het was een grote groep ouders en naast een algemeen gedeelte 



ging men in groepjes langs diverse tafels, waar materialen ter inzage lagen. Er 

ontstonden leuke gesprekken en ook later terug in de kring werd er nog het een en 
ander uitgewisseld. We bedanken de ouders die aanwezig waren van harte voor hun 

betrokkenheid en inbreng. 
Vorige week stonden we stil bij de betekenis van Halloween, Allerheiligen en Allerzielen. 

De kinderen mochten een foto plaatsen op de vieringtafel en een briefje schrijven. Deze 
week staat het feest van Sint Maarten voor de deur. En daar verheugen de kinderen zich 
natuurlijk wel op… Vandaag was er een mooie viering in school met lampions, het 

verhaal, liedjes en een gezonde traktatie. De ouders die maandagmorgen kwamen 
helpen om de lampions in elkaar te zetten worden enorm bedankt! 

Ook in groep 7b beginnen deze week de spreekbeurten en Stefan beet vandaag de spits 
af. We wensen iedereen succes met de voorbereidingen en genieten wekelijks van goede 
presentaties. Voor groep 8 komt ook het inleveren van het werkstuk dichterbij. Dit moet 

op maandag 18 december bij juf Jeltje ingeleverd worden. Het is de tweede keer, dus er 
wordt uitgekeken naar weer heel goede resultaten. In de flexruimte boven hebben we 

een computerruimte ingericht. Kinderen mogen ook altijd op school komen werken aan 
een spreekbeurt, werkstuk, PowerPoint of Prezi. Wanneer ze hun stick meenemen, 
kunnen ze het opslaan en er altijd thuis of op school verder aan werken.  

We zijn nu een aantal maanden aan het werk met de nieuwe rekenmethode Getal & 
Ruimte in groep 7 en sluiten morgen weer een blok af met een toets. Deze keer ging het 

over breuken. Omdat de behandelde strategieën ook voor groep 8 weer goed zijn om te 
oefenen, wel op hun eigen  niveau, gaven we deze week beide groepen samen er les 
over. Dit noemden we voor de grap „Masterclass fractions‟. Dus een heel grote les over 

breuken, maar in het Engels klinkt dat ook wel leuk.  Strategieën uitschrijven, oefenen 
met juf, daarna in een tweetal oefenen en tweetallen werden steeds anders 

samengesteld. Wat een inzet en wat werd er een hoop geleerd.  Dit gaan we dit jaar 
vaker doen me de domeinen die we behandelen: getallen, verhoudingen, meten & 
meetkunde, verbanden.  

Met natuur zijn we bezig met de digitale methode over het menselijk lichaam ‘Ik van 
binnen’. De afgelopen drie weken leerden de kinderen een hoop over het skelet, de 

organen, de zenuwen en volgende week volgt de laatste les en die gaat over bloed. 
Daarna eens kijken wat de kinderen van groep 7 en 8 nou zoal van hun eigen 
binnenkant hebben opgestoken… 

Vandaag was juf Jeltje extra op school om met de leerlingen van groep 8 een kort 
leergesprek te houden. Ze hebben daarvoor ook zelf een bespreekformulier ingevuld, dat 

tevens gebruikt wordt voor het voortgangsgesprek met de ouders van groep 8 in 
november. Voor groep 7 wordt dit formulier aan het eind van het jaar voor het eerst 

gebruikt. Op het formulier vullen de kinderen o.a. in wat ze van hun eigen 
leerontwikkeling vinden, wat gaat goed, waar hebben ze nog meer hulp voor nodig, wat 
willen ze nog meer leren etc.? Ook praat juf Jeltje vooraf eerst met hen over het 

voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs, dat in november met ouders besproken 
zal worden. Alle ouders, dus uiteraard ook die van groep 7b, ontmoeten we graag op de 

gesprekken. De roosters hangen bij onze deur, mocht u nog willen/moeten ruilen. Geef 
dat dan wel aan ons door.  
We wensen Mirthe, Daphne, Josca en Isa maandagmiddag heel veel succes en plezier 

met de schoolfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd.  
We hebben de afgelopen twee weken n.a.v. het Trefwoordthema ‘Helden’ mooie 

gesprekken gevoerd. Hoe omschrijven de kinderen heldhaftig zijn? Welke helden kennen 
ze in hun omgeving, van de televisie, in de literatuur etc. We hoorden o.a. bijbelverhalen 
over Gideon, maar ook over de Spaanse ridder Don Quichot, over een jongen die een 

oudere dame redde bij de spoorovergang, het verlangen om de boeven te vangen zoals 
Mega Mindy dat kan. Kleine en grote verhalen, allemaal waardevol.  Een held (her)kent 

zichzelf, in moed en talenten, maar ook in angsten en twijfels. Dus er is een held in ons 
allemaal. Daarom ter afsluiting dit mooie gedichtje, graag weer tot gauw! 

 



Je bent niet sterk 

door nooit te vallen, 
de kracht waarmee  

Je opstaat telt. 
Vanaf de grond 

ontstaat de held.  
 
Hartelijke groet, 

Juf Yardena en juf Jeltje 
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