
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

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: 

 

Alweer een vol verwachting klopt ons hart-nieuwsbrief en Sint is inmiddels gearriveerd in 
ons land. De schatkamer van de Sint is ingericht en de kinderen hebben hun voorkeur 

wat ze graag van de Sint willen krijgen, doorgegeven. Ook wordt er druk gemaild met de 
Pieten. 

De zakelijke ouderavond is geweest. Het verslag zullen we binnenkort toevoegen aan de 
nieuwsbrief. Aan deze zakelijke ouderavond was de schoonmaakavond gekoppeld. 

Namens het team dank voor de inzet van deze schoonmaakouders.  

 
Adjunct-directeur 
Zoals u wellicht heeft gelezen of gemerkt, is meester Willem IJtsma niet meer aanwezig 

op RKB De Schelp. Hij is inmiddels gestart in zijn nieuwe functie. 
Het opvullen van deze functie kost tijd. Toch vindt het bestuur het wenselijk dat ook op 

de Schelp een aanspreekpunt is. 
Mevrouw Cassandra Zwiers is bereid gevonden om de functie van interim adjunct te 
vervullen. Zij zal komende week al aanwezig zijn op RKB De Schelp. In de volgende 

nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. 
 

Nieuwe school 
De overleggen zijn gaande. De nieuwsbrief van de gemeente vindt u als bijlage van deze 

nieuwsbrief. En voor vragen over de school kunt u terecht bij dhr. Jan Beukema van de 
gemeente. De teams van de drie scholen gaan komende week samen koffie /thee 

drinken als voorbereiding op een vruchtbare samenwerking. 
 

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,     23 november 2017 



Klassenouders schooljaar 2017-2018 

 
Groep 1a-2a: Nathalie Geertsema (moeder van Annelie) 

   Petra Bos (moeder van Thijmen) 
Groep 1b-2b: Ellen van Dongen (moeder van Mara en Luca) 

   Ida Kamp (moeder van Eva) 
Groep 3-4:  Patricia Voorma (moeder van Yordi) 
   Maaike van der Molen (moeder van Viggo) 

Groep 5-6a:  Joanna Berghuis (moeder van Mathijs) 
   Bianka Bos (moeder van Janneke) 

Groep 6b-7a: Ankie Stamkot (moeder van Tobian) 
   Elizabeth Schipper (moeder van Lisanne) 
Groep 7b-8:  Petra Broekman (moeder van Janneke) 

   Carien Bos (moeder van Rianne) 
   Gonnie Wijsbeek (moeder van Sanne) 

 

Identiteit: 
 
 
Viertafel 

 
De vier-tafel is de komende weken ingericht rond het thema 
Sinterklaas. Op de tafel staat o.a. de rode mijter van Sint 

Nicolaas. Sinterklaas is een echte heilige. Kijk maar naar het 
kruis dat de bisschopsmijter siert. We gedenken op 6 december 

de  sterfdag van de H. Nicolaas, de bisschop van Myra. En op de 
vooravond hiervan vieren we met 'pakjesavond' ons 
Sinterklaasfeest. 
 

 

Advent 
 
Grote feestdagen, zoals het Kerstfeest vragen om een 

goede voorbereiding. De adventstijd is die voorbereiding 
op het kerstfeest, het feest van het licht. Vier weken lang 

bereiden wij ons voor op kerstmis. Vier keer ontsteken we 
daarom wekelijks een nieuwe kaars op de adventskrans: 

zo bereiden we ons voor op de komst van het Licht; de 
geboorte van Jezus met kerstmis.  
 

In het advents- kerstproject van dit jaar hebben we 

ervoor gekozen om naast het licht en de groene krans ook 
het symbool ‘een liefdevol hart hebben’ een belangrijke 
plaats te geven.  
 

Dit jaar hebben we gekozen voor het klassieke verhaal 
van Charles Dickens, a Christmas Carol. In dit verhaal 

staat het hart als de brenger van het ‘goede’ nieuws 
centraal.  
Ebenezer Scrooge, de hoofdpersoon ontmoet in de nacht 

voor kerstmis drie verschillende geesten. De geesten laten 
hem ontdekken wat er gebeurt met jou als mens als je 
geen hart hebt voor de mensen die aan jouw zorg zijn 

toevertrouwd. 
 

De adventvieringen in school vinden plaats op maandagmorgen 4, 11 en 18 december. 



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. 

 
Mailtjes van Sinterklaas 
 

Vorige week donderdagochtend was er opeens een 
mailtje van Sinterklaas. Hij was op dat moment nog met 

de boot onderweg naar Nederland. Hij had van Huispiet 
gehoord dat er een nieuwe school staat in Uithuizen. Hij 
vertelde dat hij er erg veel zin in had om ons op de 

nieuwe school te bezoeken. Maar we zijn nog niet 
verhuisd, dus dat hebben we maar snel aan Sinterklaas 
gemaild!  

Maandag kregen we weer een mailtje van Sinterklaas, 
en hij komt 5 december gewoon naar onze school op 

Hoofdstraat West 91. Ook vertelde hij dat Test Piet op 
onderzoek was uitgegaan. Zij is erachter gekomen welke nieuwe meubels er in de 
nieuwe school komen. Er waren zelfs een paar foto’s bij van stoelen en een tafel! De 

mailtjes hangen in de gang onder de trap. Wie weet mailt Sinterklaas nog wel een keer 
de komende tijd!  
 



Nieuws uit groep 1-2a 

 
Wij zijn vorige week gestart met het thema Sinterklaas. 

Centraal staat het boek Het huis van Sinterklaas. Als 
Sinterklaas met de boot en pieten naar Nederland 
vertrekt, blijven de kleine pietjes achter in het huis van 

Sinterklaas. Ze verven de muren, hangen aan de 
lampen en doen alles wat eigenlijk niet mag. Als 
Sinterklaas weer terug komt, is alles mooi versierd en 

vindt Sinterklaas dat het huis mooi is opgeknapt. Elke 
dag doen we taal- reken- en andere activiteiten die bij 

het verhaal passen; piet gaat z’n koffer pakken, 
cadeautjes inpakken, rijmen, het boek van Sinterklaas, 
verlanglijstjes, chocoladeletters, pepernoten tellen, 

pieten uitzwaaien, pietengym, enzovoort. De letter in 
de lettermuur is dit thema de p van piet (en pakje en 
pepernoot). Er zijn al een paar leuke dingen meegenomen van thuis: pollepel, 

pandabeer, pindakaas, pen, pepernoten en een echt plant! Ook komende week kunnen 
er nog dingen die beginnen met de p meegenomen worden.  

Er zijn pieten op het Spaanse strand gemaakt. Groep 2 heeft vorige week in de 
weektaak zelfstandig het huis van Sinterklaas gemaakt met stroken. Deze week hebben 
we allemaal een schoen gemaakt, en hebben we geschilderd.  

Gisteren was de Sinterklaas Doe-morgen. In groepjes met kinderen van groep 1 t/m 8 
gingen we de kinderen door de school. Ze deden allerlei activiteiten: Sinterklaas 
spelletjes, luisteren naar een verhaal, een aftelkalender maken, en er is samen een 

groot groepswerk gemaakt: de boot van Sinterklaas.  
Na de Doe-morgen hadden we ook de Plaat van de maand. Deze is gewonnen door Cas. 

Hij had een pietje gemaakt die achterbleef in het huis van Sinterklaas. Gefeliciteerd! 
En wat heeft Flip de beer het druk gehad de afgelopen weken. Hij heeft inmiddels bijna 
bij iedereen gelogeerd! Wat hebben we elke morgen genoten van de verhalen van de 

kinderen en de belevenissen van Flip. Er wordt elke keer weer erg goed voor hem 
gezorgd; lekker eten, er worden heel veel verhaaltjes voorgelezen, tanden worden goed 
gepoetst en hij wordt overal mee naar toe genomen. Naar opa’s en oma’s, de bso, mee 

naar gym, boodschappen doen, zwemles. Maar soms heeft hij ook een rustige middag op 
de bank. Komende dinsdag is Flip voor het laatst bij ons in de klas. We gaan die dag ook 

lekker pepernoten bakken.  
Volgende week gaan we onze schoen zetten in de klas. We hebben allemaal al een 
schoentje geknutseld, dus de kinderen hoeven geen schoen mee naar school te nemen. 

3 december is Elske jarig. Ze wordt 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele 
fijne dag toegewenst! 
Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. Informatie hierover vindt u 

elders in deze nieuwsbrief. 
Woensdag 6 december mogen de kinderen iets van hun speelgoed dat ze van 

Sinterklaas gekregen hebben, meenemen naar school. Ze mogen het laten zien, erover 
vertellen en ermee spelen.  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Sinterklaasfeest in de groepen 1 en 2 
 
We vieren de verjaardag van Sinterklaas op dinsdag 5 

december op school.  Ook de ouders van de kinderen uit de 
groepen 1 en 2 zijn van harte uitgenodigd op het 

verjaardagsfeest. Voor deze gelegenheid wordt de centrale 
ruimte in school omgetoverd in een feestzaal waar het 



verjaardagsfeest van de Sint zal plaatsvinden. Rond half negen zullen we Sint 

verwelkomen en kan het feest beginnen. De Sint en zijn knechtjes zullen rond half tien 
naar een andere groep vertrekken en is er voor de kinderen een traktatie in de klas en 

voor de ouders een kopje koffie of thee in de centrale ruimte. Als alle werkjes zijn 
uitgedeeld, we verwachten rond tien uur, is het feest voorbij en zijn de kinderen van  

groep 1 en 2 vrij. Meer informatie over het feest kunt u t.z.t. tegemoet zien in een 
speciale Sinterklaasbrief. 
 

Namens de onderbouw, Juf Truus 
 
Nieuws uit groep 1b-2b 

 
De kinderen waren maandagmorgen helemaal vol van de aankomst van Sinterklaas en 

zijn Pieten in Uithuizen. En tot hun grote vreugde mochten ze op school ook nog naar de 
Schatkamer om cadeautjes uit te zoeken voor hun verlanglijstje. Het was voor 
sommigen nog even moeilijk kiezen, maar uiteindelijk is het iedereen gelukt. Onze dank 

aan de leden van de OV, die ieder jaar een grote hulp voor de Sint zijn en de kinderen 
veel plezier bezorgen met deze prachtig ingerichte Schatkamer.  
In de klas zijn we begonnen met de voorbereiding op het verjaardagsfeest van de Sint. 

Centraal tijdens ons Sinterklaasthema staat het prentenboek: Het huis van Sinterklaas. 
Wat gebeurt er in het huis van Sinterklaas als hij niet thuis is? Dan dansen de kleine 

Pietjes op het dak!  
Eindelijk komen we te weten wat de kleine Pietjes doen die nog niet groot genoeg zijn 
om met Sinterklaas mee naar Nederland te varen: die passen op het huis van 

Sinterklaas. En hoe...! In allerlei reken-taal en bewegingsactiviteiten beleven de 
kinderen in het huis van Sinterklaas avonturen met de Pietjes die zijn achtergebleven. 

Ze gluren door de ramen, klauteren op kasten en glijden door de schoorsteen. Ze 
bouwen tenten in de tuin en gooien alle schoenen door elkaar. Na elke activiteit openen 

we een raam in het huis van Sinterklaas. Achter elk raam zit een Pietje verstopt. 
We maken schoentjes  die we voor het schoen zetten op school gaan gebruiken. We 
hebben namelijk gehoord dat we volgende week onze schoen mogen zetten op school. 

De kinderen hoeven hiervoor dus geen schoen mee te nemen. We knippen, plakken en 
vouwen Pietjes en Sinterklazen en stoomboten. We rekenen met de Snoeppiet en rijmen 

met de Rijmpiet. De kinderen van groep 2 maken allemaal de eerste letter van hun 
naam van pepernoten.. 

 
En natuurlijk wordt er enthousiast gespeeld in de Sinterklaashoek. We zien ‘Sintjes’ 
schrijven in het grote boek of ijverig typen op de laptop en Pietjes die pakjes inpakken. 

In de bouwhoek maken de kinderen de boot van Sinterklaas of het pakhuis van de 
Pieten en zetten die vol met speelgoedpietjes. We hebben gewerkt rond de letter p. We 

hoorden het versje over Piet met de pet die stapte met zijn kleren aan in bed, hebben 

we vertellen elkaar wat we gemaakt hebben… 



gekeken hoe de letter p eruit ziet en gekeken van welke kinderen de naam met een p 

begint. Op de lettertafel hebben we allerlei voorwerpen die met de letter p beginnen 
gezet.  Het zou leuk zijn als de kinderen ook van thuis een voorwerp meenemen dat met 

de letter p begint.  
En volgende week woensdag zal het vast en zeker lekker ruiken in school… We gaan dan 
pepernoten bakken! 

Gisteren hadden wij de Sinterklaas doe-morgen. In groepjes, samengesteld uit 
leerlingen van alle groepen, hebben de kinderen diverse activiteiten rond het thema 

Sinterklaas uitgevoerd. Schoorstenen bouwen, spelletjes spelen, de pietenstoelendans, 
knutselen, een aftelkalender maken, pepernoten sjoelen; alles verliep in een leuke sfeer 
en super samenwerking tussen de oudste en de jongste leerlingen.  Onze hartelijke dank 

ook aan alle aanwezige ouders voor hun hulp. 
Aan het eind van de doe-morgen hebben we de plaat van de maand onthuld. In onze 
groep was Eva deze keer de winnaar. Van harte gefeliciteerd Eva!  

Flip de Beer heeft zijn logeerpartijtjes in groep 1-2a er bijna op zitten. Woensdag 29 
november komt hij bij ons in de klas. Vanaf deze dag beginnen ook de logeerpartijtjes 

bij de kinderen uit onze groep.  Woensdag gaat 
hij met Luuk mee en donderdag met Koen. Het 
logeerrooster hangt dan in de gang.   Dinsdag 

5 december vieren we het Sinterklaasfeest op 
school. Meer informatie hierover leest u elders 
in deze nieuwsbrief. 

Woensdag 6 december mogen de kinderen iets 
van hun gekregen cadeautjes mee naar school 

nemen. Ze mogen het laten zien, erover 
vertellen en er ook samen mee spelen.  
Naast alle drukte van het Sinterklaasfeest 

kijken we ook alvast een beetje vooruit want… zondag 3 december is de eerste zondag 
van de advent. Advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. In hal van de school en bij 

ons in de klas hangt een adventskrans en maandag 4 december steken we tijdens de 
schoolviering de eerste van de vier kaarsen aan. 
 

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

 
Vol verwachting klopten de kinderhartjes afgelopen weekend, want de Sint en zijn pieten 

zijn weer in Nederland aangekomen. In de kring van afgelopen maandag is er door alle 
kinderen in geuren en kleuren verteld over de aankomst, het schoentje zetten en de 
gekregen cadeautjes. Wat is het mooi om te zien hoe de kinderen weer genieten van dit 

feest. De klas is ook al gezellig ingericht in Sinterklaas sferen. Juf heeft een hele stapel 
leesboeken van Sinterklaas, daar wordt al heerlijk in gelezen.  
Gisteren hebben we een doemorgen gehad met allerlei Sint-activiteiten. Wat was het 

een sfeervolle ochtend en wat hebben de kinderen genoten. Er is geknutseld, gedanst, 
er zijn spelletjes gespeeld en de kinderen hebben lekker geluisterd naar een verhaal.  

Aan het eind van de doemorgen hadden we de uitreiking van de plaat van de maand. 
Armin was deze keer de winnaar met een hippe Sint getekend in een prachtig nieuwe 
outfit. Gefeliciteerd, jouw plaat hangt in de lijst naast de deur. 

Volgende week maandag mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Wij gaan hier 
tijdens de creales iets voor maken, de kinderen hoeven geen schoen mee naar school te 
nemen. 

Sint en zijn pieten zullen dinsdag 5 december een bezoek brengen aan onze school. Hij 
zal eerst in de kleutergroepen zijn en om 9.30 uur komt hij bij ons in de klas. Dit bezoek 

is alleen voor kinderen en juffen, vanaf groep 3 zijn daar geen ouders meer bij 



aanwezig. We zullen met de kinderen een programma maken, we gaan een paar leuke 

acts instuderen. Natuurlijk mogen de kinderen deze dag verkleed naar school komen. 
Woensdag 6 december starten we gewoon in de gymzaal. Wel mogen de kinderen 1 ding 

van hun gekregen cadeautjes mee naar school nemen om het te laten zien. Daarna 
mogen ze er ook nog even mee spelen. Wilt u geen kostbare en breekbare dingen of iets 
met veel kleine onderdelen meegeven? Het zou jammer zijn als er iets kwijtraakt of 

stukgaat. 
Na een heel verhaal over alle sint festiviteiten, ook nog een stukje over wat we allemaal 
weer hebben geleerd de afgelopen weken. Groep 3 heeft kern 3 afgerond en hiervoor 

zijn iets uitgebreidere toetsen afgenomen. De kinderen moesten letters, woordjes en 
zinnen lezen waarbij werk gekeken naar tempo en correct lezen. Het lezen lukt steeds 

beter, we maken steeds meer de stap naar het vloeiend lezen en proberen het hakken 
en plakken te verminderen. Tempo is voor veel kinderen nog lastig, om dit te 
ontwikkelen blijft het belangrijk om veel te oefenen, ook thuis. 

Groep 4 werkt als een speer in het eerste blok van rekenen. Dit is met name nog eens 
stukje herhaling van groep 3 lesstof, goed om te zien wat we allemaal al kunnen. 
Volgende week starten we in blok 2. 

Bij een aantal kinderen heeft juf de etuis even opgeruimd. Er komen steeds meer 
potloden, pennen, gummen en andere zaken van huis mee en die leiden tijdens de 

lessen nogal af. Een verzoek om uw kind geen schrijfwaren mee te geven voor school. 
Alles wat ze nodig hebben krijgen ze van school. Alleen een stabilo potlood of pen mag 
mee worden genomen, de vullingen zijn wel voor eigen verantwoordelijkheid, dat is niet 

aanwezig op school. 
Juf Dorien heeft een mail gestuurd over het controleren van de biebpas van uw kind. De 
pasjes zitten in het groene blikje op de kast naast de wasbak. U kunt het pasje daar zo 

uithalen en weer indoen. 
Denkt u nog even weer aan het meegeven van de plastic zak voor de spulletjes? 

 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien.....enz.enz.enz. Wat was het weer een feest! Met 
al die prachtig gemaakte lampions in de hand een grote voorraad snoep ophalen! In de 
regen.......?! 

Ook die andere ‘Sint’ heeft inmiddels z’n 
opwachting gemaakt en zo rollen we van 

het ene in het andere feest met alle 
bijbehorende festiviteiten. Gezellig en leuk 
natuurlijk, maar het gewone werk moet ook 

‘gewoon’ doorgaan! 
Vorige week en deze week hebben we de 

spreekavonden op school gehad voor alle 
groepen. Ik ben blij dat ik (bijna) alle 
ouders heb gesproken en ik moet zeggen: 

het waren goede en zinvolle gesprekken, 
ook m.b.t. alles wat er in onze groep(en) 

speelt. We gaan vol goede moed weer 
verder! 
Oh ja, de plaat van de maand is deze keer 

gemaakt door Robert.  
 

Juf Yardena en meester Freek 
 
 



Nieuws uit groep 6b,7a 

 
In de Sinterklaasperiode is het altijd gezellig, veel creativiteit en veel te beleven, 

alles goed laten verlopen is zeker waar we naar streven. 
De lessen in de klas, het zelfstandig werken en de toetsen gaan gewoon door, 

juf is erg trots op de kinderen hoor! 

Tussendoor zijn ook nog de voortgangsgesprekken met ouders geweest, 
het waren fijne gesprekken, ouders tevreden en juf nog het meest. 

De sint periode zijn we goed begonnen in de vorm van een doemorgen, 

gezelligheid met elkaar, een fijne sfeer op school en  
de ouderen die voor de jongeren zorgen. 

Juf Julia viert haar verjaardag morgen met de kinderen in de klas, 
weer een jaartje ouder, maar nog helemaal in haar sas. 
We gaan morgen de hele dag van dit feest  genieten, 

van spelletjes spelen, knutselen en lekkernijen van Sint en de pieten. 
Na het weekend kan juf Julia op maandag bijkomen, 

Juf Dorien zal dan, net als maandag 4 december, weer in de klas komen. 

Maandag moeten de kinderen een extra schoen mee naar school nemen, 
zullen ze dinsdagochtend ook iets in deze schoen vernemen?? 

Op dinsdag 5 december gaan we op school de verjaardag van de Sint vieren, 
De klas is al in stijl, een aantal kinderen mochten deze versieren. 

Hoe we de dag precies gaan indelen zijn we nog niet uit, 

Maar wat we wel weten gooien we er vast uit… 
Op dinsdagochtend, voor half 9, mag groep 7a alleen in de school  

om wat spullen binnen te brengen,  

en daarna snel weer naar buiten om, samen met de andere groepen,   
Sint welkom te heten en liedjes te zingen. 

Na het welkom heten op het plein, waar ouders ook welkom zijn, 
Gaan we naar onze eigen klas, en hebben het met elkaar fijn. 

Na de kleine pauze gaan we samen met andere groepen van de midden- en bovenbouw  

in de overblijfruimte aan de sjouw. 
Alle groepen doen verschillende acts voor Sint en de pieten, 

en eindigen met een cadeautje voor ieder, het wordt weer genieten. 

Onze groep gaat de middag gescheiden vieren 
Groep 6b gaat met groep 6a,5, 4 en 3 naar de sporthal de Mencke, 

Voor sportieve activiteiten, klimmen, klauteren en zwaaien aan lieren. 
De middag voor groep 7a en 7b samen, is een beetje geheim en vol van verrassing, 

we gaan surprises bewonderen, gedichten lezen met pantoffels aan in de kring. 

We zullen er een leuke middag van maken met veel gezelligheid, en met troep, 
de kinderen moeten dit met juf wel even opruimen, terugzetten en staan met hun 

spullen misschien later buiten of op de stoep. 

U krijgt hier nog op een ander moment meer informatie over via de mail, 
het is voor nu een beetje teveel. 

We vieren maandag 4 december 1ste Advent en steken het eerste kaarsje aan 
de tijd richting kerst komt er dan ook weer aan.  

We zullen ook van deze tijd gaan genieten, 

zodra we afscheid hebben genomen van Sint en zijn Pieten. 
In de laatste 2 maanden vieren we de meeste feesten van  het schooljaar, 

dankbaarheid voor vele ouders, die staan regelmatig voor ons klaar! 

 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Julia 

 
 

 

 



Nieuws uit groep 7b en 8 

 
De Sint is in het land… in Uithuizen… en het leeft op school! Vorige week kregen we al de 

eerste mail over zijn aantocht en gelukkig weet hij nog welk gebouw hij moet zijn. 
Maandag konden alle kinderen weer de prachtige Schatkamer bewonderen en was het 
moeilijk kiezen uit de leuke en verrassende cadeaus. Die dag kwam ook al weer de 

tweede mail en daar zaten wel bijzondere foto´s bij van kleurige stoelen.. Iedereen heeft 
een mailtje teruggeschreven en volgende week maandag horen de kinderen welke 
reacties zijn verstuurd. Woensdag vierden we weer een ontzettend leuke en feestelijke 

doemorgen. Allerlei activiteiten voor de jongste tot de oudste kinderen, die zonder de 
hulp van zoveel ouders niet lukken. Heel erg bedankt daarvoor! En zo gaan we met 

elkaar richting 5 december en mag maandag 27 november ook de schoen gezet worden.  
De kinderen merken, dat wanneer ze hun reguliere huiswerk (nog) wat beter plannen, 
dit vaak de resultaten ook ten goede komt. Niet alles op het laatste moment of altijd in 

het weekend, maar een aantal momenten verspreiden over de 
week. Dit is in te plannen op de schoolkalender, en dat geeft de 
kinderen vaak ook wat meer rust en overzicht. Sommige kinderen 

leren gemakkelijk en zelfstandig, anderen hebben daar wat meer 
begeleiding voor nodig. Dat is helemaal niet erg, leren kun je 

leren, maar wel door te doen. Zo werd deze week de 
computerruimte boven voor het eerst gebruikt door een aantal 
leerlingen in groep 8. Ze werkten daar na schooltijd samen of 

alleen, maakten gebruik van de schoolcomputers of de IPad. Maar 
ook nam een aantal hun eigen laptop mee. Een kan ranja van juf 
erbij en zo konden ze elkaar ook helpen en werd er hard gewerkt 

aan de spreekbeurt of het werkstuk. Ze mogen niet op school 
printen, maar kunnen wel op hun eigen account werken en later met een stick de 

resultaten opslaan.  Dit mag in principe alle dagen na schooltijd, tot een uurtje of kwart 
over vier. Op woensdag tot een uurtje of 15.00 uur. Kinderen die extra huiswerk voor 
rekenen, spelling of begrijpend lezen hebben kijken zelf hoe hun tijd verdeeld kan 

worden. In principe is dit inlevermoment wekelijks op woensdag, maar het kan ook zijn 
dat er een week overgeslagen wordt. Dat is geen probleem, de kinderen kunnen dit 
aangeven bij de juffen. Ze hebben er tenslotte veelal zelf om gevraagd, en daarom is 

voor hen allen een pakket oefenstof samengesteld.  
We zijn heel trots op de groep, want we hebben een enorm grote en gevarieerde stapel 

informatieboeken erbij. De kinderen haalden vorige week twee informatieboeken uit de 
bibliotheek, en op een enkeling na, heeft iedereen (weer) een bibliotheekpas en daar 
zijn we erg blij mee. Ze genieten natuurlijk nu weer flink van alle mooie boeken, de 

foto´s, de kennis en de weetjes. Ze laten regelmatig iets aan de juffen en elkaar zien 
wat hen opvalt of wat ze ervan leren. Dit, en het weer regelmatig bezoeken van de 
bibliotheek, was ons doel. En daar hebben de kinderen ook voor gezorgd, harstikke goed 

gedaan! Ook zijn we heel blij met de grote stapel kranten, ook de grote diversiteit aan 
kranten, want bijna alle landelijke dagbladen liggen wel in onze klas. Mediawijs wordt je 

niet alleen van het Internet, je kunt er ook zoveel andere bronnen voor raadplegen. En 
dat gaan we de komende maanden dan ook zeker doen met elkaar! We gaan dit ´Leuk, 
lezend leren´ noemen, of ´Leren, leuk lezen´. Vooruit, dan ook ´Lezen, leuk leren´! Het 

maakt ons niet uit, zolang er maar fijn gelezen, ontdekt en verwonderd wordt.  
De Jeugd Verkeerskrant wordt gebruikt voor het aanbieden van verkeerslessen voor 
groep 7. Door middel van de Jeugd Verkeerskrant laten we de kinderen zien hoe ze een 

veilige fietser, voetganger of passagier kunnen zijn. De lessen zijn erg leuk en juf 
Yardena kan goed met de groep discussiëren en overleggen over allerlei onderwerpen. 

De kinderen zijn deze week begonnen met het thema ‘Hoe val je op?’. Zo zagen we dat 
je in het donker niet als een kerstboom over straat hoeft te fietsen om op te vallen, 
maar dat goed werkende verlichting heel belangrijk is! 



Er zijn toetsen voor geschiedenis, voor aardrijkskunde en zijn er ook toetsen voor 

natuur? Juf Jeltje geeft de natuur, milieu en technieklessen en heeft net het eerste 
thema over het menselijk lichaam afgerond. De kinderen moesten a.h.v. een 

zelfontworpen informatieplaat laten zien wat ze van de vier lessen geleerd hebben. 
Ontzettend leuk om te zien hoe kinderen dan te werk gaan, ze was erg trots op de 
groepen. Het nieuwe thema wordt klimaatzones. We kijken weer een serie filmbeelden, 

de kinderen krijgen opdrachten en we verdiepen onze kennis over de diverse 
leefgebieden op aarde. Wat is een savanne, wat is het klimaat daar, welke planten en 
dieren leven er, in welke werelddelen vind je ze etc.? Ook dit gaan we weer op een 

informatieve, maar ook creatieve manier aan het eind aan elkaar presenteren. In de klas 
maken beide groepen volgende week ook hun verwerking van een land af. Senegal, 

Iran, Slowakije, Nieuw-Zeeland.. ze worden allemaal weer een beetje wereldwijzer!  
Het thema voor de Plaat van de maand was Sinterklaas. In onze groep hebben we een 
stoomboot geknutseld. Eerst de achtergrond verven en dan aan de slag met het vouwen 

van de stoomboot. Dit vouwen van een stoomboot was nog best een uitdaging voor 
sommige kinderen. Uiteraard staan Sinterklaas en zijn Pieten op de boot. De resultaten 
zijn prachtig geworden en de winnende plaat, gemaakt door Jada, hangt deze week weer 

in de gang.  
We kijken terug op veel fijne en positieve gesprekken, tijdens de eerste en tweede ronde 

van de voortgangsgesprekken. Dat geldt ook voor de leergesprekken die juf Jeltje heeft 
gehouden met de leerlingen van groep 8. Samen praten over de eerste maanden, maar 
ook de maanden die er aan komen, zijn altijd heel waardevol. En ontzettend leuk om te 

doen. We hopen dat we een duidelijk beeld hebben kunnen schetsen van de start en 
ontwikkeling van uw zoon en/of dochter bij ons in de klas. De deur staat altijd open, 
kom gerust met vragen of opmerkingen.  

Morgen is de laatste dag voor de aanmelding voor de Pietenrun op zaterdag 2 december. 
De schoenendozen kunnen tot en met 8 december worden ingeleverd.  

Een hartelijke groet gewenst, juf Jeltje en juf Yardena 
 
 

 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 december 2017 
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