
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

DECEMBER 
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 - voorleesontbijt 
29: Materialenschoonmaak groep 1-2 

31: Lijnbaltoernooi groep 5-6 
 

Van de directie: 
 
Ik ben hier nu 3 weken aan het werk en voel me al aardig thuis op RKb De Schelp. 

Inmiddels ken ik al heel veel leerlingen en heb ik kennisgemaakt met veel ouders, dat 
maakt het werken prettiger.  

Voor nu wil ik iedereen eerst een fijne kerstviering toewensen op school en daarna hoop 
ik dat we na vrijdagochtend allemaal kunnen genieten van de kerstvakantie. Het team 
wenst u allen fijne feestdagen en we zien de kinderen graag weer terug op maandag 8 

januari! 
 
Rectificatie 

We moeten een bericht dat we in de Vijfkracht gezet hebben rectificeren. Hierin stond 
dat we vanwege de op handen zijnde verhuizing op 17 februari een open dag zouden 

houden om afscheid van het gebouw te nemen en dat we materialen zouden gaan 
verkopen. Op het moment van het inleveren van de kopij was dit nog de verwachting. 
Inmiddels weten we dat er uitgebreid onderzoek gedaan moet worden naar de 

verdiepingsvloer in het nieuwe gebouw. Dit maakt dat we nog geen idee hebben 
wanneer we kunnen verhuizen. Zodra we meer weten, brengen we u op de hoogte en 
plannen we ook een nieuw afscheidsmoment van ons huidige gebouw. 

 
Groep 5/6a 

In de afgelopen periode is het onrustig geweest in groep 5/6a. Er waren regelmatig 
botsingen tussen leerlingen, zowel fysiek als verbaal. Hierdoor kwam het gevoel van 
veiligheid en het plezier op school in het geding. De afgelopen weken hebben we als 

team een plan gemaakt m.b.t. de groeps-/schoolregels, deze vindt u als bijlage bij de 
nieuwsbrief. Verder hebben we de volgende stappen ondernomen: 

 Ouderavond georganiseerd 

 Individuele gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen 
 Gedragsspecialist laten observeren in de groep om de leerkracht van tips te 

voorzien, in januari zal zij nogmaals komen. 
 Leerkrachten ondersteund 
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 KiVa lessen weer regelmatig gepland en de schoolbegeleider van KiVa laten 

observeren in de groep om de leerkracht van tips te voorzien. Hij zal na de 
kerstvakantie ook nog een aantal keren komen. 

 Dag- en weekevaluaties ingevoerd, om te bespreken hoe de kinderen zich voelen 
in de klas en hoe het verloopt in de pauzes. 

 Extra toezicht geregeld tijdens vrije momenten (in de hal bij het naar binnen- en 

buiten gaan, op het plein, in de kleedkamer bij gymnastiek) 
 Extra aanwezigheid van de directie in december en januari (normaal 3 dagen, nu 

5 dagen) 

 Map met pleinspelen aangeschaft om een leuke invulling te geven aan de 
pauzetijd 

 Ouders gevraagd om mee te denken over het plan van aanpak en het proces 
De positieve benadering van de groep en een goede samenwerking tussen leerlingen, 
ouders en school zijn volgens ons de uitgangspunten om ervoor te zorgen dat het weer 

beter gaat. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u terecht bij de 
interim-directeur (elke ochtend/middag sta ik in de hal). 
 

Verkeersouders gezocht 
 

Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen denken over de verkeerssituatie bij de 
nieuwe school en die ook willen deelnemen aan overleg met VVN samen met de andere 
scholen. Voor de eigen school kunnen ze bv. de fietsenkeuring regelen. 

Aanmelden kan bij de interim directeur, Cassandra Zwiers. 

 

Identiteit: 
 

De kerstviering in de kerk 
 
De kerstviering in de kerk heeft dit jaar als thema: wat een geluk!! We gaan luisteren en 

kijken naar het kerstspel waarin we horen en zien hoe Scrooge is veranderd.  Alle 
groepen zullen het verhaal met een lied illustreren. Leden van Opwaarts zullen voor de 

muzikale omlijsting zorgen. Iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen. De 
viering begint om 17.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens de viering geen 
foto‟s te maken. Van de viering worden foto‟s gemaakt en deze zullen op de website 

geplaatst worden.  
 

Kerstkaarten maken en bezorgen in Hunsingoheerd 
 
Op het Jeugdjournaal zag ik een stukje over kinderen die kerstkaarten brachten aan 

mensen in een bejaardenhuis. Ik had al eens eerder iets gezien over kinderen die bij 
ouderen langs gaan, omdat deze mensen 

soms heel eenzaam zijn. Het leek mij leuk 
om dit ook met onze klas te doen. Juf Jeltje 
vond het direct een heel goed plan. We 

hebben in de klas toen heel veel kaarten 
gemaakt en die hebben we afgelopen 
dinsdag gebracht. We gingen naar een 

kamer waar een aantal ouderen zaten. 
Sanne, de moeder van Roos en Pim, werkt 

daar en zij vertelde wie wij waren en wat we 
kwamen doen. Eerst werden we op de foto 
gezet voor de krant, daarna begonnen we 

met het uitdelen van de kaarten. De mensen 
vonden het prachtig en zeiden heel vaak “dank je wel” en “heel mooi”. Je kon zien dat ze 
heel blij waren. We werden daarna in twee groepen gesplitst: de ene groep ging met de 



mensen zingen en de andere groep ging op weg om kaarten te bezorgen. Er waren hele 

fijne ontmoetingen, iedereen was blij met de kaarten. Er was een vrouw die al 100 was, 
dat vonden we wel bijzonder. En er was een man wiens vrouw net was overleden, hij 

was zo blij dat wij om hem dachten. Hij had bijna tranen in zijn ogen. Dat was wel 
bijzonder om te merken. Met zoiets kleins maakten wij de mensen zo blij. Daarna kregen 
we nog wat te drinken en gingen we weer naar school. Het was een hele mooie ochtend. 

Ik hoop dat we nog eens weer heen gaan en dan hopelijk wat langer. Want het kost ons 
alleen een beetje tijd en daar maakten we deze mensen heel blij mee. 
 

Bastiaan Stamkot, groep 8 
 

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. De afgelopen weken hebben 

we tijdens creatief lessen kerstkaarten gemaakt voor 
zieke, eenzame mensen of mensen die een lichtpuntje 
goed kunnen gebruiken.  

Met dank aan de ouders die met ons mee hebben 
gedacht en adressen hebben aangeleverd konden we 
afgelopen maandag een mooie stapel kerstkaarten in de 

kerstbrievenbus doen! Ook hier geldt weer: een klein gebaar kan voor een ander veel 
betekenen! 

 
Trefwoord 
 

In de week van 8 tot en met 26 januari 2018 staat in de methode Trefwoord het thema 
“Contact” centraal: over de betekenis van aanraken, een hand geven, een 

schouderklopje of een aai over de bol geven.  
 
De deze periode staan verschillende verhalen over Jezus centraal: verhalen over contact 

maken.  
Contact maken lijkt de core business van Jezus te zijn. Eigenlijk vormen de verhalen 

over Jezus, die zijn opgeschreven in de evangeliën, een lange reeks beschrijvingen van 
ontmoetingen. En dit contact roept steeds de vraag op waar die ontmoetingen tussen 
Jezus en de mensen dan over gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld vier mannen die een gat 

zagen in het dak van de tempel. Zij laten letterlijk een verlamde man in zijn bed aan 
touwen door het gat in het dak landen voor de voeten van Jezus. Jezus laat de man 

opstaan en hij kan daarna zijn leven zelfstandig voortzetten. “Sta op, neem u bed mee 
en wandel‟, luidde zijn opdracht. 
 

In deze drie weken ontdekken de kinderen dat het contact en 
de ontmoeting met de ander van grote waarde is. Als je 

anderen ontmoet, leer je nieuwe dingen kennen. Zo wordt 
jouw wereld steeds groter.  
Soms word je tegengesproken. Op andere momenten kan 

iemand je versterken in wat je al weet, denkt of hebt ontdekt. 
Zo kun je met elkaar het leven delen en vertel je elkaar over 

wat je beleeft en hoe je leeft. Zo leer je samen stil te staan bij 
verdriet en geluk. 

 



In de middenbouw en bovenbouw gaan de kinderen bijvoorbeeld bezig met 

tegeltjeswijsheid. Want wat betekent nu zo‟n zin zoals in dit tegeltje hiernaast is 
opgeschreven.  

 
In de middenbouw en de bovenbouw wordt nagedacht over de vraag wat het contact 

met dieren voor kinderen kan betekenen. Contact met dieren kan heilzaam zijn voor 
kinderen. Op de kalender of het digibord staat een afbeelding met een paard. Van 

paarden wordt gezegd dat ze ons gedrag spiegelen. Schrik jij, 

dan zal het paard ook schrikken. Heb je geen vertrouwen in het 
paard of de situatie, dan zal het paard afwijzend zijn. Laat je 

liefde voelen, dan komt het paard graag naar je toe. Kijken naar 
het gedrag van een paard leert je veel over jezelf. 
 

Contact maken kan ook „een handje 
helpen‟ inhouden. Zoals de vrienden 

de verlamde man bij Jezus brengen, zo kunnen kinderen in de 
onderbouw elkaar ook helpen. Als er nu een paar 
„helphandschoenen‟ door juf of meester op tafel worden 

gelegd, durf je ze dan aan te doen om iemand te helpen? 
Samen met de andere kinderen gaan ze een dramasituatie uitspelen waarin de kinderen 

met de helphandsschoenen anderen een handje gaan helpen. 
 
Contact maken kan op vele manieren. Elkaar oprecht de hand schudden bij het begin 

van het nieuwe jaar is een mooie manier om te starten met 2018.  
Daarom: Een gezegend en liefdevol 2018 voor iedereen. 

 
Nieuws uit groep 1-2a 
 

De afgelopen weken stonden helemaal in het teken van het komende kerstfeest; lichtjes 
in de klas, een kerstboom en de kerststal. Er werden mooie dingen gemaakt met 

handvaardigheid: kerststallen met Jozef, Maria en Jezus, kerstengeltjes, kerstballen,  
sterren en kerstbomen (geknipt en geplakt met stroken en kerstbomen met van wol, 
versierd met sterren en klokjes). De klas werd steeds gezelliger! We hebben naar het 

kerstverhaal geluisterd en kerstliedjes gezongen. De letter die dit thema centraal stond, 
was de b van boom en bal. We deden spelletjes met de woorden en er werden spullen 
met de b meegenomen: bril, bestek, beker, bakje, beer en boek. Femke ging ook nog 

naar de bibliotheek om boeken in te leveren. 
Maandag hebben we weer gezelschapsspelletjes gespeeld samen met de kinderen uit 

groep 6. Woensdag was het een leuke/grappige en heel gezellige dag in de klas. Het was 
namelijk “De Schelp verkleed als Kerst”. De kinderen mochten verkleed komen in een 
„foute‟ kersttrui of jurk. We hebben 

eerst een modeshow gehouden, zodat 
iedereen kon laten zijn wat hij/zij 
aanhad. Daarna gingen we dansen op 

kerstmuziek. We sloten de ochtend met 
de hele school af in de speelzaal. Daar 

hebben we allemaal kerstliedjes 
gezongen. 
De afgelopen maandagen hebben we 

steeds samen met de hele school 
Advent gevierd. In de hal, onder de 
grote Adventskrans. Elke viering werd 

er een kaarsje meer aangestoken. En 
we luisterden naar het verhaal over 

meneer Scrooge. Donderdag heeft juf 



het laatste deel van het verhaal in de klas voorgelezen.  

Donderdag hebben we samen de Kerstviering in de kerk en daarna een heerlijk, gezellig 
kerstdiner op school. Op vrijdag begint dan de kerstvakantie.  

Na de kerstvakantie beginnen we met het leuke thema: Supermarkt. Elders in deze 
nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.  
Donderdag 18 januari is de Koffiemiddag voor groep 1-2. Meer informatie over deze 

middag vindt u elders in deze nieuwsbrief. Wilt u, als u niet kunt komen, dit even 
doorgeven aan de leerkracht? 
Olivier en Milan zijn al even bij ons in de klas geweest om kennis te maken en een 

ochtend mee te draaien. Dat ging heel goed en we zijn heel blij dat ze na de vakantie bij 
ons in de klas zitten! Maar nu eerst: Een hele fijne kerstvakantie allemaal!   

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

De kerstmaaltijd in groep 1-2 
 

Donderdag 21 december vieren we met elkaar het Kerstfeest. De 
kinderen worden „s middags om 16.45 uur weer in hun eigen klas 
verwacht. De kinderen hoeven geen bord en bestek mee te 

nemen. 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. Alle 
kinderen eten samen in het lokaal van groep 1a-2a.  Wij bedanken alvast de ouders die 
voor alle ingrediënten voor het kerstdiner zorgen en de klassenouders voor de hulp 

tijdens het eten. 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 

 
Thema supermarkt in de groepen 1 en 2 

 
Na de kerstvakantie starten we in de groepen 1 en 2 met het thema: Supermarkt. 

Omdat wij in de klas een supermarkt in willen richten vragen wij 

alle ouders om voor ons lege verpakkingen van voedingsproducten  
te bewaren. U kunt hierbij denken aan melkpakken, boterkuipjes, 
kartonnen verpakkingen van rijst, koekjes e.d. om begrijpelijke 

redenen slaan wij voor onze winkel de producten die in glas of blik 
verpakt zijn over.  

 
Nieuws uit groep 1b-2b 
 

Het laatste nieuws in 2017 van groep 1b-
2b. De afgelopen weken stonden in onze 
groep helemaal in het teken van het 

voorbereiden op het kerstfeest.  We 
hebben naar het kerstverhaal geluisterd 

en het verhaal uitgespeeld.  
Tijdens de werkles hebben we 
kerstbomen gemaakt, engeltjes geknipt 

en geplakt, de kinderen van groep 1 
hebben zichzelf getekend op een kerstbal 
en we hebben een mooi glazen potje 

versierd voor de kerstmaaltijd.  
 



Nog niet alle kinderen hebben hiervoor een led-kaarsje meegenomen. Denkt u daar nog 

even aan?  We hebben ook heel veel kerstliedjes gezongen en Jingle bells was echt 
favoriet. Het viel juf op dat de kinderen al heel goed in het engels kunnen zingen 

alhoewel er veel varianten van de tekst voorbij kwamen. (wat dacht u van: jingle in de 
zee…   
De taal- en rekenactiviteiten stonden ook in het teken van Kerst. We hebben gewerkt 

met de letter b van bal en boom en geteld met kerstballen. De kinderen van groep 2 
werken al steeds zelfstandiger met hun weektaak. Juf ziet dat ze precies weten wat ze 
moeten doen en dat ze de opdrachten ook al een beetje leren plannen. Heel knap en 

mooi om deze ontwikkeling te zien. Natuurlijk was er ook volop ruimte om te spelen in 
de kersthoek, de bouwhoek of een kleurplaat of kerstkaartje te maken. En wat werden 

er bijzondere bomen van het constructiemateriaal gemaakt. Heel inventief!! Een aantal 
kinderen maakten, heel bijzonder om te zien,  van k‟nex het hart van Scrooge.  

Gisteren hadden we een vrolijke, grappige kerst 

verkleedochtend. Een kerstboom in het haar, een 
kerstpak, kerstmutsen met geluid, grappige brillen, we 
zagen het allemaal. Zeker voor herhaling vatbaar. Aan 

het eind van de ochtend hebben we met de hele school 
kerstliedjes gezongen in het speellokaal. 

Afgelopen maandag hadden we de derde adventsviering 
en woensdag hoorden we in de klas het laatste deel van het verhaal. Vandaag is onze 
kerstviering. De kinderen zijn vanmiddag vrij van school.  

Meer informatie over het kerstfeest leest u elders in deze nieuwsbrief.  Foto‟s van het 
kerstproject staan binnenkort op de website.  
Na de kerstvakantie starten wij een project rond het thema: Supermarkt! Wat is er 

allemaal te koop, wat wil jij kopen, wat kost het?  We gaan het allemaal leren tijdens dit 
project.  

Maandag 8 januari is het meteen feest in de klas. ‟s Ochtends vieren we de verjaardagen 
van Mara en Luca en ‟s middags van Luuk! Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne 
verjaardag gewenst! Nog meer jarigen: in de kerstvakantie wordt Ruben 4 jaar, 

woensdag 10 januari is Izabella jarig en woensdag 17 januari Eva. Alvast van harte 
gefeliciteerd Ruben, Izabella en Eva, we wensen jullie een fijne verjaardag.  
De eerste schoolweek van januari is juf Lisette afwezig. Op dinsdag en donderdag zal er 

een invaller bij onze groep zijn.  
Donderdag 11 januari is juf Reina jarig. Vrijdagochtend 12  januari zullen we met groep 

2 voor haar zingen en een gezamenlijk cadeautje aanbieden. Van harte gefeliciteerd 
alvast juf Reina!  
Dinsdagmorgen 16 januari viert juf Lisette haar verjaardag. We maken er samen een 

gezellige ochtend van. De kinderen hoeven op deze dag geen fruit en drinken mee te 
nemen en ze mogen verkleed op school komen. 

Donderdag 18 januari is de koffiemiddag voor de ouders van groep 1-2. Meer informatie 
over deze middag vindt u elders in deze nieuwsbrief. Wilt u, als u niet kunt komen, dit 
even doorgeven aan de leerkracht? 

Maar eerst nog het Kerstfeest en de kerstvakantie… Wij wensen u alvast sfeervolle 
feestdagen, geniet van een fijne kerstvakantie en we zien iedereen maandag 8 januari 

weer terug op school.  
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
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 

 
Nationale voorleesdagen in groep 0-1 en 2 

 
Voor de Nationale Voorleesdagen die beginnen op woensdag 24 
januari 2018 zijn we op zoek naar vaders en moeders, opa‟s of 

oma‟s die tijdens deze speciale voorleesdagen een boek uit de 
Prentenboeken TopTien, voor willen lezen. Wij zorgen voor de 

prentenboeken. 
Enthousiaste vaders en moeders, opa‟s of oma‟s of misschien 
een oom of tante, kunnen zich voor één van de dagen 

aanmelden op het rooster dat vanaf 8 januari 2018 in de gang 
hangt.  De bedoeling is dat er iedere dag om half negen iemand 

komt voorlezen. We verheugen ons erop!  
 
Namens de onderbouw, juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 

 
We genieten volop van de gezellige kerstsfeer in de groep. ‟s Morgens gezellig de lichtjes 
aan en een haardvuurtje op het bord, er worden heel wat kerstliedjes gezongen.  

In groep 3 hebben we vorige week kern 4 alweer afgerond. Inmiddels kennen de 
kinderen al 26 (!) letters. En wat kunnen we al veel lezen met die letters. Er wordt 
steeds minder gehakt en geplakt bij het lezen, heel knap! De kinderen krijgen vrijdag 

het leespakketje voor kern 5 mee naar huis. Blijft u in de vakantie ook oefenen met 
lezen? 

Door het ziek zijn van juf Dorien, zijn de kinderen niet meer naar de bieb geweest. 
Inmiddels heeft juf Dorien contact gehad met Ietje Elich, de bibliothecaresse. De boeken 
kunnen na de kerstvakantie worden ingeleverd. U kunt een herinnering toegestuurd 

krijgen via de mail, maar deze mag u als niet verzonden beschouwen. 
Afgelopen vrijdag hebben we muziekles gehad van juf Gerrie Jonker. Een nieuwe 
muziekjuf, in de plaats van meester Harmen. Het lukte meester Harmen niet meer om 

de muzieklessen te combineren met 
andere werkzaamheden en daarom 

heeft hij te kennen gegeven dat hij 
stopt. We bedanken hem voor de 
gezellige en muzikale lessen! 

Na de kerstvakantie viert juf Marian 
op woensdag 17 januari haar 
verjaardag met de groep. Er is deze 

morgen geen gym. De kinderen 
worden om 8.30 uur op school 

verwacht. Ze mogen, als ze dat 
willen, verkleed naar school komen. 
Er hoeft geen drinken en fruit mee 

voor de kleine pauze.  
Vanavond vieren we het kerstfeest op 
school. We verwachten alle kinderen 



om 16.45 in de klas met hun jas aan. Denkt u om het meegeven van bord, beker, 

bestek en soepkom? Graag in een plastic tas mee naar school. 
Dan wensen wij iedereen hele goede feestdagen met familie, vrienden, dierbaren. Geniet 

van elkaar! 
 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5-6a 

 

In deze laatste dagen voor de Kerstvakantie hebben we met z‟n 
allen een leuke en gezellige tijd gehad in de groep! Het lokaal is 

mooi versierd met allerlei kerstattributen en we hebben een 
aantal tekeningen gemaakt voor de mensen in Hunsingoheerd. 

Daarnaast hebben we knutselpotjes gemaakt om te gebruiken bij 
de kerstmaaltijd donderdagavond. 
Verder hebben we ook het „normale‟ werk gedaan, waaronder een 

toets van rekenen. Hiermee hebben we blok 2 afgerond. De 
resultaten zal ik in de kerstvakantie verwerken. 
Na de vakantie gaan we een deel van het lesrooster wijzigen. De lessen voor 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in de bovenbouw worden iets aangepast. Ook 
het toetsrooster zal opnieuw worden bekeken. Ergens anders in deze nieuwsbrief leest u 

er meer over. 
Wens ik iedereen bij dezen een prettige vakantie toe en tot maandag 8 januari!  
 

Meester Freek en juf Yardena 
 

Nieuws uit groep 6b,7a 
 
We wensen u allen hele fijne Kerstdagen en 

een gezond, gezegend en een geweldig 
2018 toe! 
Na de kerstvakantie komt er een intensieve 

tijd aan.  
Verschillende Citotoetsen nemen we af in de 

maanden januari en februari.  
En er komt een (nieuw) toetsrooster  
(ak, ges. en dictee) voor de maanden 

januari t/m juli.  
 
Maar nu lekker genieten en uitrusten in de 

vakantie! Welverdiend! 
 

Hartelijke groeten van juf Dorien  
en juf Julia  
 

 
Nieuws uit groep 7b en 8 

 
We genieten met elkaar van een ontzettend gezellige en speciale week. Een trotse juf na 
de ingeleverde werkstukken, een heel bijzondere morgen in Hunsingoheerd, gezellige 

‘Crazy Christmas’ en vanavond samen in de kerk en aan tafel voor het kerstdiner. We 
bedanken iedereen, groot en klein, van harte voor alle inzet en tijd. Ouders bij 

activiteiten, klassenouders, ouders die thuis huiswerk, werkstuk en spreekbeurt 
begeleiden. We doen het samen met u allen. Dat waarderen we enorm.   



Na de kerstvakantie is juf Yardena ook 

weer fijn bij ons terug en richten we ons 
dan op de toetsen van het Cito 

Leerlingvolgsysteem, die we in januari 
en februari gaan afnemen. De toetsen 

die in januari op het toetsrooster staan 
voor aardrijkskunde en geschiedenis 
komen te vervallen. Daarvoor komt een 

nieuw rooster. De dictees voor spelling 
blijven wel gewoon op de afgesproken 

data staan.  
Samen is een gevoel dat we meer dan 
eens mogen ervaren en we kijken ook zo 

terug op de eerste maanden van ons 
schooljaar, met de 26 van groep 7b en 

8. Ze komen in deze nieuwsbrief ook 
nog zelf aan het woord, met hun wensen voor het nieuwe jaar.  
Roan: mijn wens is dat iedereen gelukkig met elkaar is in 2018. 

Jesse: dat iedereen zich fijn voelt en dat er niet gepest wordt. 
Bente: mijn wens voor 2018 is dat mijn familie, mijn vrienden, mijn school, eigenlijk dat 

iedereen een gezond leven leidt. 
Sanne: ik wens dat iedereen van De Schelp geen ruzies meer gaat maken en dat 
iedereen lief tegen elkaar doet. 

Janneke: ik wens voor de wereld dat alle kinderen naar school kunnen gaan. 
Damian: dat er niet gepest wordt en dat iedereen vrienden is en geen ruzies. 

Zóey: ik wens dat het een leuk een gezond jaar wordt. 
Stefan: dat iedereen in vrede leeft en ruzies goed maakt. 
Sven: ik wens dat de kinderen geen ruzie maken en dat we goed denken aan elkaar in 

het nieuwe jaar. 
Minke: ik wens dat als iemand verdriet heeft dat hij of zij weer blij wordt en het verdriet 

vergeet en veel plezier heeft met Kerst. 
Maikel: ik wens iedereen dat ze geen familieleden verliezen. 
Josca: ik wens iedereen een fijn nieuw jaar met veel vreugde, zonder schulden en 

verdriet en ik hoop dat iedereen bij elkaar blijft. 
Isa: ik wens dat alle mensen zich fijn voelen in het nieuwe jaar en dat er minder ruzie en 

oorlogen zijn. 
Danillo: dat we een goede start maken in het nieuwe jaar en dat er overal vrede is. 

Jada: dat iedereen gelukkig en blij is met elkaar.  
Lindsay: ik wens dat iedereen op school zich 
fijn voelt bij de klas, maar ook met de leraar 

of lerares en met de rest van de school. 
Rianne: ik wens dat iedereen van zich veilig 

voelt op De Schelp en overal. 
Jan-Niek: ik hoop dat het klimaat wat 
verbetert en dat we iedere winter sneeuw 

hebben, en dat we kunnen schaatsen. 
Rose: ik hoop dat ik een goede school ga 

halen en dat ik geen ruzie krijg met mijn 
familie en vrienden. 
Anouk: ik wens alle kinderen, ouders, juffen 

enzovoort voor het volgende jaar veel liefde 
en geluk, en alle juffen en ouders veel plezier 

met hun kinderen, en de kinderen veel succes 
met leren. 

 



Joey: dat iedereen samen gelukkig het nieuwe jaar in gaat. 

BenneGeert: ik wens iedereen een gelukkig, warm en heel leerzaam jaar.  
Donna: ik wens iedereen veel geluk en een heel zalig kerstfeest en een goed en 

voorspoedig nieuw jaar.  
Kirsten: ik wens dat in 2018 iedereen plezier met elkaar heeft en dat iedereen op de 

middelbare school goede cijfers haalt. 
Bastiaan: dat er vrede en rust is voor iedereen, dat niemand onder druk hoeft te staan, 
dat de oorlog zo snel mogelijk op houdt, dat er niemand meer verongelukt. 

Wendy: ik wens dat we elkaar respecteren en elkaar vergeven, want iedereen maakt 
fouten, we zijn tenslotte ook allemaal mensen.  

We wensen alle kinderen met hun familie en geliefden een heel warm kerstfeest en geluk 
en gezondheid voor het nieuwe jaar. Tot in 2018! 
 

Stralende groet, juf Jeltje en juf Yardena 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tips voor de kerstvakantie 

 
Doe-middagen in het Scheepvaartmuseum Groningen 
 

In het kader van de Kerstvloed 1717 hebben wij de samenwerking gezocht met het 
Scheepvaartmuseum. Van 9 december tot 11 maart is daar de expositie Kerstvloed 1717 

te zien. In het kader hiervan organiseren we drie kindermiddagen op 3 januari, 21 
februari en 28 februari van 13.00-16.00 uur. Doelgroep 6-10 jaar. We gaan allerlei 
proefjes doen en voor de jongere broertjes en zusjes die meekomen zijn er kleurplaten 

en knutselwerkjes.  
 
 Kinderontwerpwedstrijd 

 
Hoe ziet de dijk van de toekomst er uit? Over die vraag mogen kinderen van 6 tot en 

met 13 jaar zich buigen. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum en waterschap 
Noorderzijlvest roepen jonge creatieve denkers op hun idee uit te werken. Op papier, als 
maquette, (lego)bouwwerk of in een filmpje of vlog. De wedstrijd loopt van 21 december 

tot 12 februari. De 15 meest creatieve ontwerpen krijgen tijdelijk een plekje in het 
museum en drie winnaars worden een dagje „jeugddijkwerker‟. Op 21 februari worden de 
15 ontwerpen onthuld in het museum en de drie prijswinnaars bekend gemaakt. 

 

Ook de leerkrachten hadden veel 
plezier tijdens de „Schelp verkleed 

als kerst‟ ochtend…. 
 

Wij wensen iedereen fijne  

feestdagen en gelukkig nieuw jaar! 



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Noorderzijlvest, Else 

Poeder, bereikbaar via e.poeder@noorderzijlvest.nl 
 

Nieuwjaars instuif 
 
Wij van de Commissie Sportieve Recreatie van Uithuizen organiseren op zaterdagmiddag 

13 januari 2018 weer een spetterende Nieuwjaars instuif in  De Mencke in Uithuizen. 
 
Dit is voor alle basisschoolkinderen. Het is van 13.00  tot 16.00 uur. 

Toegang is € 3.00 per kind. Ook weer een verloting met leuke prijzen. 
 

Wim Mulder 
Commissie Sportieve Recreatie 
Uithuizen 

 
 
 

  
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 januari 2018 
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