
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

DECEMBER 
11: 2e Advent viering 

18: 3e Advent viering 
21: Alle leerlingen ‟s middags vrij 
21: Kerstviering – 17.00 uur 

25: Kerstvakantie 
 

JANUARI 
08: Luizenpluis 
18: Koffiemiddag groep 1-2 

24: Start Nationale Voorleesdagen 
29: Materialenschoonmaak groep 1-2 

31: Lijnbaltoernooi groep 5-6 
 
Van de directie: 

 
 

Na een prachtige Sinterklaasperiode alweer een nieuwe nieuwsbrief.  
 
Wat kan er veel gebeuren in twee weken.  

 
Cassandra Zwiers is gestart als interim adjunct. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief voor. 

Zij zal veelvuldig aanwezig zijn en u kunt haar benaderen voor alle schoolse zaken op 
RKB De Schelp.  
 

Sinterklaas heeft ons een bezoek gebracht op 5 december. Deze goede man was al 
helemaal in de verhuisstijl. Het was een mooie dag voor alle groepen. En de kinderen en 

het team zijn allemaal goed verwend. We willen alle ouders bedanken die meegeholpen 
hebben om er een geslaagde dag van te maken.  
 

 
Voorstellen  

 
Mijn naam is Cassandra Zwiers, ik ben 47 jaar en woonachtig met mijn gezin in Assen. 
Ik ben 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan 20 jaar als directeur. Sinds 

2016 ben ik werkzaam als interim-directeur.   
 

Ik zal tot de zomervakantie werkzaam zijn op de Schelp. Tot de kerstvakantie werk ik 4 
dagen en daarna 3 dagen per week. Op werkdagen ben ik 's ochtends aanwezig in de 

centrale hal. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze bij mij kwijt. Het 
is ook mogelijk een afspraak te maken als een gesprek wenst. Ik maak graag in de 
komende periode kennis met u.  

 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     7 december 2017 



Staking  

 
Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, doet onze stichting mee aan de staking. Dit 

betekent dat de school op 12 december a.s. dicht is voor de kinderen. Er worden geen 
lessen gegeven. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze actie.  

 
Kerkles: 
 

In verband met de staking is er geen kerkles op dinsdag 12 december.  
 

Nieuwe school  
 
De nieuwsbrief vanuit de gemeente heeft u afgelopen week ontvangen. De onderzoeken 

betreffende de vloeren in de nieuwe school zijn gaande. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is, zullen wij u berichten. 

 

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.  
 

Lege batterijen: lever ze in op school! 
 
Graag brengen wij u graag nog even weer onder de aandacht dat het mogelijk is om op 

school uw lege batterijen in te leveren. Het levert school namelijk ook iets op: Voor elke 
gespaarde kilo krijgen wij 25 cent, die wij weer kunnen besteden bij onze 
schoolleverancier. Een makkelijke manier om te sparen voor nieuwe dingen! 

De spaarton staat in de centrale hal naast de grote deur.  
 

Verslag MR vergadering maandag 27 november 

Maandag 27 november jl heeft de MR haar tweede vergadering van dit schooljaar 
gehouden, de volgende punten zijn aan de orde geweest; 

 De (tijdelijke) vervanger van Sylvian is gevonden in de persoon van Jack Bos. 
Jack zal de termijn van Sylvian uitdienen. We zullen tijdig de procedure starten 
voor de definitieve opvolging van Sylvian. Jack is hiervoor uiteraard gegadigde. 

 De bouw van de nieuwe school haalt op dit moment van velerlei kanten het 
nieuws. De verdiepingsvloer is hierbij onderwerp van gesprek. Op het moment 

wordt onderzocht of de vloer aan alle constructieve eisen voldoet. Tot die tijd zijn 
diverse werkzaamheden stil gelegd. Over een mogelijk uitstel van verhuizen is op 
dit moment niets te zeggen. We hebben onze zorgen uitgesproken. 

 MR heeft kennis genomen van het feit dat Cassandra Zwiers onze nieuwe interim 
adjunct directeur is en heeft daarbij uitgesproken dat het fijn is dat er weer een 
vast dagelijks aanspreekpunt is op school voor directie aangelegenheden 

 De (telefonische) bereikbaarheid van de school is besproken. Middels een 
ingebracht punt van een ouder hebben we vernomen dat de telefooncentrale als 

minder prettig/onpersoonlijk kan worden ervaren. Het heeft echter als doel om als 
filter te werken voor alle telefoontjes welke niet direct voor de school zijn en op 
deze manier werkt hij goed. Voor acute gevallen kunnen ook de mobiele nummers 

van de (adjunct) directeuren worden gebruikt. Deze zullen nogmaals worden 
gecommuniceerd. 

 Er is uitgebreid gesproken over de zorgen welke er zijn in groep 5/6. Dit is ons 

kenbaar gemaakt middels een ingezonden brief van een groep ouders welke zich 
zorgen maakt. Dit krijgt van alles en iedereen op dit moment de volle aandacht. 



 We erkennen als MR de morele verantwoording  om de stichting Gewoon Bijzonder 

(KWA) te ondersteunen in hun plannen om ook intrek te nemen in de nieuwe 
school. We vinden we als school, mochten we van waarde kunnen zijn,  ons hier 

ook voor moeten inzetten. 
 We hebben een nieuwe jaarplanning gemaakt voor het vergaderen. De notulen 

van de vergadering hangen ter inzage naast de personeelskamer. Heeft u punten 

in te brengen dan kunt u dit schriftelijk doen bij de voorzitter. De punten moeten 
waar mogelijk een week voor de vergadering zijn ingediend.  

 De volgende MR vergadering is 15 januari 2018 om 19:30 uur. 

 

Identiteit: 
 
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. Maandag 4 

december hebben we de eerste kaars van de 
adventskrans aangestoken. In de verhalen staat 
het klassieke verhaal van Charles Dickens, a 

Christmas Carol centraal. Ooit, lang geleden leefde 
er in Engeland een meneer, „Ebenezer Scrooge‟, 

een oude, verbitterde en gierige man. Hij is 
financier en geldwisselaar. Dit verhaal begint op 
kerstavond, precies zeven jaar na de dood van Jacob Marley, Scrooges zakenpartner, 

met wie hij ooit hun bedrijf, "Scrooge & Marley", begon. In de nacht voor kerstmis heeft 
Ebenezer Scrooge een aantal dromen. Die dromen zorgen ervoor dat Ebenezer Scrooge 

verandert van een harteloze man in een man met een hart waar plaats is voor 
vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest. De volgende advent vieringen in 
school vinden plaats op maandagmorgen 11 en 18 december. 

 
Viertafel 

 
Op de viertafel staan een aantal van de 
symbolen die wij gebruiken bij de advent. De 

komende weken zullen er steeds symbolen 
bijkomen. De adventskrans:  Het meest 
krachtigste symbool in de advent. De kaarsen 

duiden op het steeds sterker wordende licht. De 
droom: In dromen kan van alles gebeuren. Voor 

Ebenezer Scrooge is de droom in dit geval een 
droom die hem wat wil leren. De geesten in zijn 
droom laten zien wat er gaat gebeuren als hij 

niet verandert. Deze droom biedt Ebenezer het inzicht dat hij kan veranderen in een 
beter mens. Zijn droom staat symbool voor het opnieuw leren ontdekken van wat het 
leven waardevol maakt. 

Het hart: Dit symbool is bijna even krachtig als de adventskrans. Het eerste hartje is 
blauw en symboliseert het koude hart van Ebenezer Scrooge. Tijdens zijn reizen door de 

tijd met de drie geesten begint er gevoel te komen in het hart van Ebenezer Scrooge. 
Want hij begint belangstelling te tonen voor het welzijn van de mensen die hij in zijn 



dromen ontmoet. Het hart van Ebenezer begint een beetje roze te kleuren. Als Ebenezer 

ontwaakt en tot de ontdekking komt dat het kerstochtend is toont hij zijn nieuwe hart. 
Een hart vol liefde. De nacht met al zijn dromen en geesten heeft Ebenezer voorgoed 

veranderd. Er is een kloppend hart voor in de plaats gekomen waar liefde en zorg voor 
de medemens een plek heeft gekregen.  
Aan het eind van deze week zal ook de stal een plaats krijgen in de centrale  ruimte van 

de school.  
 
Regel van de maand 

 
 

Na de advent viering, afgelopen maandag, is ook de nieuwe regel 
van de maand bekend gemaakt: ik luister naar een ander! Deze 
maand zal er in alle groepen extra aandacht aan deze regel 

besteed worden.  
 

 

Hart voor…. 

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. 
 

In de kerstperiode komt ook het sturen van kerstwensen aan de orde. Met de kinderen 
praten we hierover en bedenken ook aan wie we een kaart kunnen sturen.  Omdat wij 
oog en hart willen hebben voor mensen die een klein beetje extra aandacht kunnen 

gebruiken willen we dat in de vorm van een kerstkaartje tot uitdrukking laten komen. 
 

Wij willen hart hebben voor…. 
 

Mensen die in deze periode van warmte en gezelligheid: 

Eenzaamheid meer dan normaal ervaren.. 
Een lichtpuntje kunnen gebruiken.. 
 

Tijdens creatief lessen op school gaan we kerstkaarten maken en om de kinderen te 
laten ervaren dat het fijn is om een kaart voor iemand anders te maken.  

Heeft u iemand in uw familie of in uw omgeving die ziek is, of kent u iemand die alleen 
is?  
Wilt u dan het adres via de mail of schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht van 

uw kind. We hebben afgesproken dat alle leerlingen één adres mogen aandragen. 
Adressen aanmelden kan t/m 15 december. 
Wij zorgen voor het versturen van de kaarten.  

 
 

Nieuws uit groep 1-2a 
 
Afgelopen maandag hebben we met de hele school de 1e Advent 

viering gehad. Dit was heel knus, onder de grote adventskrans in 
de hal. De viering begon met het aansteken van de 1e kaars. Het 
verhaal dat dit jaar centraal staat is Ebenezer Scrooge en de drie 

geesten. Het begin hebben we gehoord van juf Marian en werd 
door een paar kinderen mooi uitgebeeld. De komende weken horen 

we hoe het verhaal verder gaat. 
De afgelopen weken ging het bij ons in de klas natuurlijk helemaal 
over Sinterklaas. Over de kleine pietjes die achter zijn gebleven in 



het huis van Sinterklaas in Spanje. We kregen mailtjes van Sinterklaas en afgelopen 

week hebben ons voorbereid op het bezoek van Sinterklaas. En dinsdag was het dan 
zover: het grote Sinterklaasfeest op school. ‟s Morgens bleven we op het plein, zongen 

we wat liedjes. En daar kwam opeens een verhuiswagen het plein op rijden, met 
Sinterklaas, (ver)Huispiet en Test Piet erin. Ze wilden ons komen helpen met verhuizen. 
Maar zover is het nog niet en wij wilden toch liever de verjaardag van de Sint vieren. 

Binnen hebben we in de mooi versierde feestzaal genoten van alles; de pieten die toch 
op de fopstoelen gingen zitten (gelukkig ging Sint er niet op zitten…), het liedje Het feest 
van Sinterklaas zongen en dansten we samen met groep 1-2b, wij zongen het liedje 

Spaanse Villa (dit lied ging over de kleine pietjes die achter waren gebleven in Spanje), 
de andere optredens, het dansen en zingen, de grappen van de pieten, het cadeau voor 

Sinterklaas. En uiteindelijk was het dan toch zover; De pieten kwamen met 3 grote 
zakken met cadeautjes binnen. Iedereen kreeg een cadeautje en daarna moest 
Sinterklaas helaas vertrekken. Woensdag namen de kinderen nog iets mee wat ze van 

Sinterklaas gekregen hadden; er werd over het feest/pakjesavond verteld en met het 
speelgoed gespeeld. We dachten dat we pas volgend jaar weer van de Sint zouden 
horen. Maar er kwam toch heel onverwachts nog een mailtje van hem! 

De klas komt nu in de kerstsfeer en we leven de komende periode toe naar het 
Kerstfeest. De letter de dit thema centraal staat, is de b van boom en bal. 

Afgelopen maandag werd de nieuwe regel van deze maand gepresenteerd: Ik luister 
naar een ander.  
Na de kerstvakantie komen Milan Eleveld en Olivier Stam bij ons in de groep. De 

komende periode komen zij nog een keer wennen. Van harte welkom bij ons op de 
Schelp, Milan en Olivier! 
Op donderdag 21 december is onze Kerstviering. Meer informatie hierover vindt u elders 

in deze nieuwsbrief.  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
De kerstmaaltijd in groep 1-2 

 
Donderdag 21 december vieren we met elkaar 

het Kerstfeest. De kinderen zijn ‟s middags vrij 
van school en worden om 16.45 uur weer in hun 
eigen klas verwacht. De jassen kunnen dan aan 

blijven want om 16.55 uur vertrekken we samen 
naar de kerk voor de kerstviering.  Na de viering 

gaan we weer naar school voor de kerstmaaltijd. 
De groepen 1 en 2 eten samen in het lokaal van 
groep 1a-2a.   Ervaring heeft geleerd dat het 

voor de jongere kinderen leuker is om actief 
bezig te zijn tijdens een maaltijd. Daarom 

hebben wij er voor gekozen om een broodmaaltijd met kerstaccent te houden. Een 
lekker kopje soep vooraf en daarna kunnen de kinderen zelf kiezen wat voor broodje ze 
willen, welk beleg en vervolgens zelf smeren. Natuurlijk zijn er de juffen en de 

klassenouders er om eventueel te helpen. Voor deze groepen betekent het dat u als 
ouder niet zelf een gerecht hoeft te koken (behalve de soep)maar kunt intekenen voor 

een bepaald ingrediënt voor de kerstmaaltijd. De intekenlijst hangt vanaf maandag 11 
december in de gang. U kunt de ingrediënten donderdagmorgen 21 december om 8.30 
of om 12.00 uur, op school afgeven. De kinderen hoeven zelf geen bord en bestek mee 

te nemen naar school. Vanwege het tijdstip en de drukte die het kerstfeest met zich 
meebrengt komen de kinderen na het kerstfeest niet zelf naar buiten maar kunt u uw 

kind vanaf 19.15 uur weer uit het lokaal van groep 1a-2a halen. 
 
Namens de onderbouw, juf Truus 



Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Maandag begon de week met de eerste adventsviering. Met alle groepen samen in de 

ruimte bij de keuken luisterden we naar het eerste deel van het verhaal over Ebenezer 
Scrooge. Hij is nooit vriendelijk voor mensen. Hij gunt zichzelf en anderen niks. Meneer 
Scrooge heeft een koud en blauw hart.  Komende maandag steken we de tweede kaars 

aan en horen we het vervolg van het verhaal. 
Aan het eind van de viering werd ook de nieuwe regel van de maand bekend gemaakt: 

ik luister naar een ander! In een kringgesprek hierover wisten de kinderen heel goed te 
verwoorden waarom luisteren belangrijk is. Als je niet luistert, hoor je namelijk niets en 
weet je niet wat je moet doen…. 

Afgelopen dinsdag  was het dan eindelijk zover… de 
verjaardag van Sinterklaas. De stoel van Sinterklaas 

was mooi versierd en voor de Pieten waren er wel 
heel speciale stoelen. De kinderen hadden zich al 
twee weken al verheugd op de grap die ze hadden 

bedacht. Want het waren geen echte stoelen, maar 
doorzakstoelen. Nadat, bijna Sinterklaas, maar 

uiteindelijk gelukkig de Pieten, er met verve door 
waren gezakt kregen ook zij een mooi versierde stoel. 
We hebben samen met groep 1-2a het lied, feest voor 

Sinterklaas, voor de jarige Sinterklaas gezongen en 
uitgebeeld en er samen met de Pieten en ouders een 
echt feest van gemaakt. Sint was blij met ons cadeau 

voor hem en de cadeautjes die de Pieten hadden 
meegenomen vielen bij de kinderen erg in de smaak.  

We bedanken de ouders die maandagmiddag de feestzaal hebben versierd en de leden 
van de oudervereniging voor het verzorgen van de koffie, thee en limonade en voor alle 
werkzaamheden als hulp van Sinterklaas. 

Woensdag hebben alle kinderen op school verteld over het Sinterklaasfeest thuis, iets 
van hun gekregen cadeautjes laten zien en er mee gespeeld. 

En nu is Sinterklaas weer in Spanje en maken we ons op voor het Kerstfeest. De klas is 
inmiddels in kerstsfeer met een mooie kerstboom en heel veel lichtjes. Juf heeft het 
kerstverhaal voorgelezen en daarna hebben we 

samen de beeldjes in de kerststal gezet. De 
huishoek wordt ingericht als kersthoek en daar 
kunnen de kinderen hun eigen boom versieren, 

het kerstverhaal na spelen met de aanwezige 
verkleedkleren of gezellig samen aan tafel eten. 

We zingen kerstliedjes en tijdens de werklessen 
maken we o.a. kerstbomen en kaarsenhouders. 
Volgende week woensdag introduceren we de 

letter die tijdens dit thema centraal staat: de b 
van boom en bal. Het zou leuk zijn als de 
kinderen van thuis ook iets meenemen dat met 

deze letter begint. 
In december zijn er ook een aantal jarige kinderen in onze groep: Morgen viert Fabian 

zijn 5e verjaardag, maandag 11 december vieren we de 6e verjaardag van Koen en 
maandag 18 december zingen we voor Keylan. Hij wordt dan 5 jaar. Alle jarigen alvast 
van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.  

In de week van 11 december starten 2 nieuwe leerlingen bij ons in de klas. Maandag 
verwelkomen wij Izabella Werleman en vanaf dinsdag komt ook Ruben Kok bij ons in de 
groep.  Welkom bij ons in de klas en heel veel leer- en speelplezier op De Schelp! 

 

 
 
we zetten de beeldjes in de kerststal 

 
 
gaat Sinterklaas op de  
‘doorzakstoel’ zitten? 



Flip de Beer geniet samen met de kinderen van de logeerpartijtjes. In het verhalenboek 

kunnen we lezen dat Flip het bij alle kinderen het erg naar zijn zin heeft en samen met 
de kinderen veel leuke dingen beleeft. Op het rooster in de gang kunt u lezen wanneer 

Flip bij uw kind komt logeren. 
Dinsdag 12 december zijn de kinderen vrij i.v.m. de staking van het onderwijspersoneel. 
Donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest op school. Meer informatie hierover 

leest u elders in deze nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
 

Kerstkaartjes uitdelen in de onderbouw/ groep 1-2 -3 -4 

In de kersttijd merken we dat kinderen het leuk vinden om een kerstkaartje te geven 
aan klasgenootjes. Wij vinden deze vorm van aandacht voor elkaar heel leuk, maar 

willen u vragen rekening houden met het volgende: 
Als uw kind op school kerstkaartjes uit wil delen: (u moet zich niet verplicht voelen) 

Dan graag aan alle kinderen in de groep. 
De kaartjes graag voorzien van de namen van de kinderen uit de groep. 
De kaartjes worden aan het eind van de ochtend of middag door de leerling zelf 

uitgedeeld. 
 

Namens de onderbouw, juf Truus 
 
 

Vooraankondiging koffiemiddag voor de ouders van  groep 0-1-2 
 
Op donderdag 18 januari 2018 wordt de jaarlijkse koffiemiddag voor de 

ouders van de groepen 1 en 2 gehouden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte 
welkom in de centrale ruimte (overblijfruimte) waar u onder het genot van 

een kopje koffie of thee nader kunt kennis maken met de andere ouders uit 
de klas van uw kind. Tijdens de koffiemiddag werken we het ene jaar met 
de kinderen in de klas en het andere jaar staat er een informatief thema op 

het programma. Na een kort informatief deel zullen we deze middag samen met de 
kinderen in de klas gaan werken rond een programma over de Nationale Voorleesdagen. 

De middag duurt tot 15.00 uur. Wilt u, als u niet kunt komen, dit even doorgeven aan de 
betreffende leerkracht. 
 

Namens de onderbouw, juf Truus 
 

Kerstfeest groep 3 tm 8 
 
Donderdag 21 december vieren we op school ons kerstfeest. Net als voorgaande jaren 

zal dit bestaan uit een viering in de kerk en een diner op school. We hebben een aantal 
praktische punten voor u op een rijtje gezet. 

 
- De kinderen zijn donderdagmiddag 21 december om 12 uur vrij.  
- We verwachten de kinderen om 16.45 uur weer op school, in de klas. De jas mag 

aanblijven.  
- De kinderen nemen zelf een plastic zak mee met daarin een bord, een kom, een 

beker en bestek, alles voorzien van naam. In de klas mogen zij dit op tafel 

klaarzetten, de plastic tas gaat in het vak. Na afloop van het diner gaat alles in de 
tas weer mee naar huis. 



- De kerkviering begint om 17.00 uur. U als ouders bent natuurlijk van harte 

welkom om aanwezig te zijn. Tijdens de viering zullen er foto‟s worden gemaakt. 
We verzoeken u vriendelijk om de telefoons uit te laten. 

- Na de viering gaan de kinderen terug naar school om te genieten van het 
kerstdiner. U kunt uw kind om 19.30 uit het lokaal komen ophalen.  

- Het is niet de bedoeling dat de kinderen buiten op het plein gaan rondrennen in 

het donker. 
 

Elk jaar genieten wij met de kinderen in de lokalen van een uitgebreid buffet met allerlei 

heerlijkheden. Graag willen wij u weer vragen om een gerechtje voor te bereiden en 
deze mee te nemen naar school. Bij alle lokalen hangen vanaf maandag 11 december 

intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u, eventueel samen met uw kind, gaat 
klaarmaken. Uitgangspunt is dat elk kind iets meeneemt. Dit hoeft maar voor 5 tot 8 
kinderen te zijn. Als iedereen iets meeneemt, dan is er meer dan genoeg.  

We hebben de gerechten onderverdeeld in soep, voorgerechten, warme hoofdgerechten, 
koude hoofdgerechten en toetjes. We vragen u warme gerechten ook warm aan te 
leveren. Er is op school geen mogelijkheid om dingen op te warmen.  

De koude gerechten kunt u gelijk om 16.45 uur brengen. De warme gerechten kunnen 
onder de viering, tussen 17.00 uur en 18.00 uur brengen. Er zullen ouders aanwezig zijn 

om de gerechten aan te nemen. Wilt u de bakken, schalen en pannen voorzien van 
naam? Na afloop van het kerstdiner kunt u de schalen, pannen en bakken weer ophalen. 
We hopen er samen een gezellig feest van te maken! 

 
Team RKB de Schelp 

 

 

 
 

 
 
 

 
Nieuws uit groep 3-4 

De afgelopen weken hebben we het druk gehad in 

de klas met alles rondom het Sinterklaas feest. Op 
allerlei manieren zijn we rondom Sint aan het 

werk geweest. In de gymlessen werd er druk 
geoefend voor het pietenexamen. De kinderen 
klommen over daken met pakjes, deden 

renoefeningen en gooi oefeningen. 
 Afgelopen vrijdag werd er druk gebakken met 
hulp van een aantal ouders. Heerlijke pepernoten, 

we hebben in de klas al even voorgeproefd. 
Dinsdag brak eindelijk de dag van het bezoek aan. 

Licht gespannen koppies, maar wat hebben ze 
genoten. Een aantal optredens waren voorbereid 

door de kinderen zelf. Het ging allemaal fantastisch! ‟s Middags mochten we in de 

gymzaal het pieten examen afleggen. Het vele oefenen heeft goed geholpen, alle 
kinderen haalden hun pieten diploma! 
Na Sint breekt de volgende periode aan, we werken nu richting kerst. De eerste 

adventsviering hebben we maandag gehad, het verhaal rond Ebenezer Scrooge staat dit 
jaar centraal. De gierige, norse man maakte indruk op de kinderen. We horen de 

komende weken hoe het verder met hem zal gaan. 
Op donderdag 21 december zullen we ons kerstfeest op school vieren. Traditioneel doen 
we dit met een viering in de kerk en een diner in de klas. Elders in deze nieuwsbrief 



vindt u hier meer informatie over. Voor groep 3 voor het eerst dit jaar een diner, in 

plaats van een broodmaaltijd. We hebben warme en koude gerechtjes, door u als ouders 
bereid en aangeleverd. De intekenlijst komt in de gang op het bord te hangen. Er staan 

een aantal suggesties op voorgedrukt, maar eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom. 
Denkt u aan de keuze van de gerechtjes aan de smaak van de kinderen? Het is jammer 
als een gerecht niet wordt gegeten. 

Volgende week dinsdag gaan we weer naar de bieb. U heeft een mail ontvangen over 
geblokkeerde pasjes. Het zou fijn zijn dat alle pasjes aanstaande dinsdag weer goed 
werken.  

Groep 4 heeft donderdag 14 december een dictee. Oefent u thuis weer mee? Naar een 
aantal ouders heb ik de website www.spellingoefenen.nl genoemd. Een site waar de 

woorden van onze woordpakketten geoefend kunnen worden. Door de juiste groep te 
selecteren, te kiezen voor woordpakket en dan de methode Taalverhaal, kan uw kind 
oefenen met de woorden die wij in de lessen aanbieden.  

Groep 3 rondt al bijna weer kern 4 af. Volgende week maken we het boekje uit en doen 
we weer de leestoets. We kennen ondertussen al 23 letters!  
 

Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 
De “goed-heilig-man” is weer vertrokken naar Spanje en heeft ons weer voorzien van de 
nodige (?) zaken. Het was een leuk feest en een aantal kinderen hebben de Sint laten 

zien welke acrobatische kunstjes ze allemaal konden! 
Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen 
voor het volgende „feest‟: Kerst! Het lokaal 

wordt dezer dagen omgetoverd in een 
prachtige kerstsfeer: heel veel lichtjes, 

kerststalletjes en natuurlijk een mooi 
versierde kerstboom!  
Donderdag 21 december hebben we een 

kerstfeestviering en op vrijdag 22 december 
sluiten we het jaar af op school, waarna de 

kerstvakantie kan beginnen. 
Als u nog mee wilt doen aan de 
schoenendoos-actie: t/m a.s. vrijdag kunt u 

nog een doos inleveren op school. 
 

Juf Yardena en meester Freek 
 
Nieuws van groep 6b,7a 

 
Het was een geslaagd Sinterklaasfeest. Na een “warm” welkom op het plein, zijn we in 

de klas een spel gaan spelen “Raadt het 
geluid”….. grappig, beetje moeilijk en verrassend. 
Voor de pauze nog even oefenen en klaarzetten 

voor ons optreden en dan was het uiteindelijk 
zover… Samen met groep 5,6a, 7b en 8 in de 
grote zaal, met Sinterklaas en 2 zwarte pieten. De 

Sint en Pieten waren onder de indruk van het 
spelen op de keyboard en andere instrumenten, 

de dansjes en de kunsten van alle groepen. Juf is 
ook erg trots op alle kinderen, die ontzettend hun 
best deden met het meedoen of luisteren en 

kijken naar andere kinderen. Foto‟s en filmpjes 

http://www.spellingoefenen.nl/


staan op onze facebookpagina en komen op de website. Na een geslaagde ochtend, was 

het tijd voor onze geheime middag met groep 7. Iedereen was er klaar voor en ook de 
middag was erg geslaagd, met prachtige gedichten, mooie surprises en tevreden 

kinderen en juf. Ondertussen werd er lekker ranja en chocolademelk gedronken en 
gesnoept van de pepernoten. Groep 6 heeft een leuke pietengymmiddag gehad in de 
Mencke. De kinderen waren erg enthousiast weer op school gekomen.  

Vorige week zijn de kinderen aan het “bakken” geweest van een pietentaaitaaimuts. Ze 
kregen een eierkoek en mochten de koek en muts in een pietje veranderen door ze te 
versieren. Het was gezellig en lekker volgens de kinderen. Ouders die geholpen hebben, 

hartelijk dank voor jullie inzet! 
Vandaag zijn de kinderen een leuke kerstsfeer in 

de groep gaan creëren, door de klas te versieren  
met allerlei kerstspulletjes. Maandag mogen we 
het tweede kaarsje aansteken tijdens de 

adventsviering. Over 2 week is alles verlicht en 
vieren we met elkaar Kerst op school. Elders in de 
nieuwsbrief staat meer informatie over deze dag 

en avond. Leest u dit ook goed door! Morgen 
bespreek ik met de kinderen hoe we met 

kerstkaartjes omgaan. Als de kinderen een kaartje 
willen uitdelen, dan doen ze dit aan alle kinderen in de klas, niemand daarin 
buitengelaten. De kaartjes mogen aan het begin of het eind van de dag uitgedeeld 

worden. Ze gaan ook direct mee naar huis. De lijsten voor het diner hangen vanaf 
maandag bij de deur. Dan kan er ingevuld worden door alle leerlingen/ouders.   
Vrijdagmiddag 15 december gaan we een kerstlichtje maken. Dat betekent dat uw kind 

voor deze middag een glazen pot mee naar school neemt. 
Graag de naam eronder alvast en schoon van binnen en 

buiten. Heeft uw zin om te komen potje knutselen om 
13.50 uur, dan bent u van harte welkom. 
Vrijdagochtend  22 december ruimen we de kerstspullen 

op, en gaan we natuurlijk nog wat leuks doen. En dan is 
het toch wel genieten van 2 weken vakantie! Vanwege het 
staken op dinsdag 12 december, wordt het controledictee 

wp 9 t/m 16  naar maandag 11 december verplaatst. 
 

Hartelijke groeten, juf Dorien en juf Julia     
 
    

Nieuws uit groep 7b en 8 
 

Afgelopen maandag konden we voor de eerste keer alweer genieten van een heel 
sfeervolle Adventviering. De eerste kaars ging aan, de start van het verhaal rondom 
Ebenezer Scrooge, lekker samen zingen. Verschillende kinderen vertolken ook een rol,  

want we zagen BenneGeert, Kirsten en Maikel ook in het spel. Leuk! Ook werd de 
volgende regel van de maand gepresenteerd en die gaat over ´Ik luister naar een 

ander´. Neuzen naar elkaar, contact maken en luisteren. Heel belangrijk, want het gaat 
er niet alleen maar om dat je praat, maar ook dat je luistert. Met aandacht en met 
respect. 

En zo zijn de lichtfeesten in volle gang, want natuurlijk ontbrak het dinsdag niet aan een 
geweldige Sinterklaasstemming op De Schelp. De ouders van de oudervereniging hebben 

ook met ons hard gewerkt om alles, van begin tot eind, weer tot een heel groot feest te 
maken. Dank jullie wel! Na zoveel mailtjes kwamen ze dan toch eindelijk bij het goede 
adres weer aan, vertrouwd naar de Hoofdstraat-West 91! Sint en de Pieten in een busje! 

De morgen vloog daarna om en we hebben ze met heel veel leuke optredens verrast. 



Dansen, twirlen, zingen, muziek 

maken, het was een gevarieerd 
programma. Alle lof voor zoveel inzet 

van iedereen.  
´s Middags werd er in verschillende 

groepen doorgefeest en haalden de 
kinderen van groep 3 t/m 6 zelfs hun 
Pietendiploma in de sporthal. Sint sluit 

zijn grote boek nu weer, maar heel 
graag tot volgend jaar! 

Juf Yardena wil graag met onze groep 
weer sfeervolle lichtjes maken voor bij 
het kerstdiner. Iedereen moet voor 

donderdag 14 december een schone en grote glazen pot meenemen naar school. Liefst 
geen hoge, maar een bolle. Dan kunnen de kinderen makkelijker hun kaarsje eruit 

halen. Vrijdagmiddag 15 december gaat juf Yardena met de groep de kerstlichtjes 
maken. Maandag komen bij alle groepen de intekenlijsten voor het kerstdiner te hangen. 
Er kan weer gekozen worden uit gerechten voor diverse gangen. Het volgende om naar 

uit te kijken, en dat wordt al door heel veel kinderen gedaan. Nog even de afspraak 
t.a.v. kerstkaartjes in de klas herhalen: dit mag uiteraard altijd, maar net als de juffen 

dat doen, voor alle kinderen in de groep.  
Deze week mochten de kinderen voor het extra huiswerk even een weekje overslaan. 
Maar de komende weken staat er voor de groepen nog wel het nodige te gebeuren. 

Vanwege de stakingsdag, verschuiven we het controledictee van pakket 9-16 naar 
maandag 11 december. Groep 8 heeft dan ook de derde toets van aardrijkskunde. Juf 

Jeltje zorgt ervoor dat ze die dag op school ook nog wat leertijd krijgen, maar natuurlijk 
moet er ook dit weekend thuis geoefend worden. Maandag 18 december moet groep 8 
het werkstuk inleveren. Volgende week kan er natuurlijk na schooltijd nog op school 

gewerkt worden, succes iedereen. Er is al een werkstuk ingeleverd en die hebben we 
met elkaar nog even doorgenomen. Fijn om dan zo‟n mooi en goed voorbeeld te kunnen 

laten zien! 
De folders van de verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs gaan nu bijna 
allemaal mee naar huis, voor de kinderen van groep 8. We raden ouders/kinderen aan 

op de verschillende data van open dagen/avonden op de kalender te schrijven, want het 
komt wel eens voor dat het op dezelfde dag is of veel in dezelfde week. Ook kunnen 

kinderen zich weer aanmelden voor een doe-
middag op het CSG in Winsum. Dat kan zelf 

via de computer. De kinderen kregen deze 
week ook weer de uitnodiging mee voor de 
open lessen van het HHC in Uithuizen, op 

woensdagmorgen 10 januari van 10.00-
12.30 uur. En ook weer op het HHC in 

Warffum, op woensdagmiddag 17 januari 
van 13.30-15.30 uur. De lessen in Uithuizen 
mogen de kinderen als groep bezoeken. Ze 

hebben eerst ‟s morgens op school van 
08.30-09.20 uur een gastles over „Invloed 

van de groep‟  van een medewerker van 
Bureau Halt. Dan pauze en juf Jeltje brengt 
de kinderen op de fiets naar het HHC, dus 

iedereen de fiets mee. Ze zijn daar vrij vanaf 12.30 uur. Groep 7b heeft samen met 7a 
de gastles van 09.30-10.20 uur. De open lessen in Warffum zijn vrije keuze. De hele 

groep is al samen naar de verschillende workshops geweest, maar dat is natuurlijk geen 
reden om ook nu niet de open lessen te gaan volgen. Nu moet wel zelf gefietst worden, 
of samen vervoer afspreken.  

 



Juf Jeltje wil maandag 11 december weer de inschrijfformulieren retour ontvangen. Die 

van Uithuizen dus van iedereen in groep 8, die van Warffum van degene die dat wil.   
 

Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 december 2017 
 

RK. Basisschool de Schelp 
http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

