
    
  

 

 
Agenda: 
 

JANUARI 
18: Koffiemiddag groep 1-2 

24: Start Nationale Voorleesdagen - voorleesontbijt 
29: Materialenschoonmaak groep 1-2 
31: Lijnbaltoernooi groep 5-6 

 
FEBRUARI 

 
06: Extra schoonmaakavond 
14: Aswoensdagviering – 11.00 uur in de kerk 

20: Gastles Vastenactie door Bisschop R. van den Hout 
26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie 
 

Van de directie: 
 

De eerste twee weken van 2018 zitten er al weer bijna op… maar wij willen toch van de 
gelegenheid gebruik maken om iedereen een gezond, voorspoedig en leerzaam jaar te 
wensen! 

 
Aanmelden broertjes en zusjes  
Zoals u weet hangt de bekostiging van het onderwijs op RKB de Schelp af van het aantal 

leerlingen. De directie stelt ieder jaar een begroting op en kijkt dan 5 jaar vooruit. Het is 
daarom belangrijk om nu alvast te weten welke kinderen er in de toekomst op onze 

school komen. Hierbij wil ik u vragen om nu ook de broertjes en zusjes van de kinderen 
die al op onze school zitten op te geven. Inschrijfformulieren kunt u bij juf Cassandra 

krijgen. 
 
Identiteit: 

 
Viertafel 
 

De viertafel is deze maand ingericht in de sfeer van het 
seizoen winter. In de winter lijkt de wereld een beetje kaal. 

De bomen bloeien niet, veel bloemen groeien niet, veel dieren 
zie je niet. Maar, misschien gaat het in januari wel sneeuwen! 
In een nacht verandert de wereld in een sprookje.  

 
Regel van de maand 

 
Maandag 8 januari hebben we de regel van de maand januari bij 
alle groepen geïntroduceerd. Het prentenboek: De leeuw in de 

muis, werd voorgelezen.  
Een klein muisje voelt zich door zijn formaat niet gezien en 
onbegrepen en kijkt (letterlijk) enorm op tegen de leeuw, die met 

zijn luide gebrul door iedereen gehoord wordt. Het muisje besluit, 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     18 januari 2018 



ondanks zijn angst, in de leer te gaan bij de leeuw. Maar als hij eenmaal 

neus-aan-neus staat met het machtigste roofdier op aarde, blijkt dat er in 
die stoere leeuw ook een bang muisje verstopt zit. 

Na het voorlezen werd met de kinderen besproken welke regel er in dit 
verhaal verstopt zou kunnen zitten…. Een aantal kinderen had het al 
ontdekt:  

We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij. 
 

Palmtakjes 
Aan het begin van de Goede Week, op Palmzondag, ontvangen wij ieder jaar een 
palmtakje. Voor de bereiding van de as op Aswoensdag worden de palmtakjes van vorig 

jaar gebruikt. 
U kunt uw oude palmtakjes inleveren op school.  Voor de inzameling is bij de viertafel 

een mand geplaatst. Deze takjes zullen we voor de Aswoensdagviering op 14 februari 
mee naar de kerk nemen waar ze verbrand zullen worden.  
 

Aswoensdagviering 
 

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op woensdag 14 februari houden 
wij de Aswoensdagviering in de kerk. Ouders en alle belangstellenden zijn van harte 
welkom deze viering bij te wonen. De viering begint om 11.00 uur. 

 
KiVa 

 
Op onze school werken wij in de groepen 2 t/m 8 met het programma KiVa.  
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en 

het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale 
vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de 

sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief 
tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op 
specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: „samen maken wij er een fijne school 

van! In de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de KiVa thema‟s en lessen 
in de groepen. 

 

In groep 2 en groep 3-4, werken we nu met het tweede thema! In het thema 
„Gevoelens‟ leren de kinderen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de 
basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is 

nog lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan 
werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.  

een gevoel doorgeven… 



In groep 5/6a zijn we met de KIVA-lessen op dit moment bezig met de regel “Iedereen 

mag meedoen, we sluiten niemand buiten”. 
Dit geldt voor het spelen op het schoolplein, maar ook voor het met elkaar omgaan in de 

klas. We helpen elkaar bij het werk en proberen goed samen te werken. 
Middels een thermometer geven we aan hoe het is gegaan met bv. het buitenspelen. 
Hier zijn we vorige week mee gestart en tot nu toe gaat het goed. 

 
KiVa in groep 6b/7a: Leuk in de klas, leuk buiten de klas, leuk met elkaar. Dat is waar 

wij als groep naar streven. KiValessen en kringgesprekken helpen ons daar ook bij. Er 
zijn tot nu toe een aantal thema‟s van deze methode aan bod geweest, waarbij er een 
paar KiVa-regels naar voren kwam. Deze thema‟s zijn voornamelijk gefocust op het 

groepsgevoel, de groepsdynamiek en normen & waarden. Op dit moment is thema 3 aan 
bod. We praten over communicatie, lichaamshouding en hoe reageer je op elkaar als een 

ander iets vervelends zegt of iets wat jij liever niet wilt horen. De regel die daaruit voort 
zal vloeien is “We praten met elkaar en gebruiken de ik-taal.”  Het volgende thema gaat 
in op pestgedrag. Wat betekent pesten? Wat is het verschil tussen pesten en plagen? De 

volgende keer komen we daar weer op terug.  
 

In groep 7b en 8 zijn we maandag gestart met thema 4 van KIVA: Herken pesten. De 
kinderen leren en herkennen de verschillende soorten van pesten. We praten over de 
verschillen tussen plagen en pesten, hoe je kunt handelen als je zelf gepest wordt. Of 

wanneer je weet dat iemand anders gepest wordt. Dit sluit aan bij het thema „Contact‟ 
van Trefwoord en de gastles van Bureau Halt over groepsdruk, waar we deze maand ook 
aandacht aan besteden. 

 
Nieuws vanuit de MR 

 
Afgelopen maandagavond heeft de MR weer vergaderd. De MR heeft Cassandra welkom 
geheten. Zij zal de komende tijd de vergaderingen van de MR vanuit de directie bij 

wonen. De volgende punten zijn besproken: 
- Nieuwbouw school, het onderzoek naar de vloer loopt nog. Op dit moment is het 

nog niet duidelijk wanneer we de nieuwe school gaan betreden. 
- Informatie avond van groep 5-6 A en het plan van aanpak. 
- Schooljaarplan is goedgekeurd evenals het jaarverslag van de MR 

- De verkeerscommissie wordt opnieuw geactiveerd en vanuit onze school zijn er 
drie vaders die hier zitting in gaan nemen. Zij zullen samen met Veilig Verkeer 

Nederland en de andere scholen, gaan kijken naar de verkeerssituatie rond de 
nieuwe school. 

- Reglement van de MR is naar gekeken, waar hebben we adviesrecht en waar 

hebben we instemmingsrecht op. 
Deze punten zijn o.a. besproken.  De volgende vergadering is maandag 5 maart. 
Namens de MR, Juf Dorien 

 
Extra schoonmaakavond 

 
Dinsdag 6 februari 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:  
 
Joey Hoeksema, Wendy Kaput, Donna Klip, Anouk Kooter, Roan Veenstra, Sanne 

Wijsbeek, Sven van der Zijl, Amber Schaaphok, Bente Vogel, Theije Kleinsmit, Iris 
Kroeze, Robert Liewes, Dean Luchtenberg, Jorian Huizinga, Roos Markerink, Meike 

Peterse, Huub Roebroek, Eva Guikema, Julia van der Molen, Nikitta Nalumansi, Cyen 
Renfurn, Eduard Dijksterhuis. 
 



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 

Nieuws uit groep 1-2a 
 

Vorige week zijn we gestart met het thema 
Supermarkt. De huishoek is omgebouwd tot 

een echte winkel. En daar wordt dagelijks veel 
gekocht! De kinderen hebben zelf ook lege 
verpakkingen meegenomen om de winkel mee 

te vullen. De kinderen die komen winkelen 
hebben een portemonnee mee met geld en 
een bankpas. Bij de kassa kan worden 

betaald. Soms is de winkel dicht en worden 
alle producten weer op de schappen gezet. 

Ook in de kring doen we veel activiteiten die 
met de supermarkt te maken hebben. Zoals een spel met de kassa (hoeveel moet ik 
betalen?) en Wat zit er in de boodschappentas? (woordenschat en geheugenspel). Erg 

populair is het boodschappenlied. Er is al veel geknutseld: pizza‟s en taarten, 
boodschappenlijstje, boodschappentas, barcodes en er is getekend.   
Groep 1 heeft deze week voor de eerste keer „zelfstandig gewerkt‟. Juf legt de opdracht 

helemaal uit en daarna gaan de kinderen de opdracht zelf maken. De kinderen mogen 
elkaar wel helpen en kunnen altijd nog even op de opdrachtkaart kijken. Ook Pompom 

helpt een handje mee met nadenken, spullen pakken, werken, nakijken en opruimen. De 
eerste opdracht was: teken je lievelingseten. Er zijn heerlijke gerechten getekend: 
pizza‟s, spaghetti en pannenkoeken. 

De letter die tijdens dit thema centraal staat is de s van supermarkt. Er zijn alweer wat 
dingen meegenomen van huis: sla, sok, stickers, sinas en soep. In de klas vonden we 
nog een slang. En er zijn twee meisjes bij ons in de klas met de s: sanne en sophie. 

In september hebben we gekeken hoe groot 
iedereen is. We hebben dit gemeten en met 

stroken op de muur de lengte aangegeven. 
Deze week hebben we gekeken of er iets 
veranderd is. En ja hoor! Iedereen is groter 

geworden. Het blauwe strookje op de muur laat 
precies zien hoeveel iedereen gegroeid is.  
Op maandag 22 januari is Femke jarig en een 

week later, op maandag 29 januari is Isabel 
jarig. Ze worden allebei 6 jaar. Alvast van harte 

gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag 
toegewenst meiden! 
Op woensdag 24 januari starten de nationale voorleesdagen. Wij hebben die ochtend op 

school het Voorleesontbijt. Meer informatie hierover vind u elders in de nieuwsbrief. Met 
de nationale voorleesdagen wordt er elke ochtend een mooi prentboek voorgelezen door 
een mama, papa, oma, opa, oom of tante. Op de gang hangt het lijstje voor opgave. Er 

zijn nog 2 ochtenden vrij, dus mocht u tijd en zin hebben, dan is er nog plaats! 
Op maandagavond 29 januari is de Materialen schoonmaakavond voor groep 1-2. Het 

zou heel fijn zijn als u deze avond ook mee kan helpen. Elders in deze nieuwsbrief vindt 
u hier meer informatie over. 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 



Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Na de kerstvakantie zijn wij, naast het vieren van heel veel verjaardagen, gestart met 

het thema: Supermarkt. Met de spullen die u voor ons gespaard heeft hebben we een 
supermarkt in de klas ingericht en kunnen we deze de komende weken ook nog opnieuw 
bevoorraden. Onze hartelijk dank 

daarvoor! In de supermarkt zien 
we kinderen boodschappen doen, 
soms heel veel, en betalen met 

geld of hun eigen „pinpas‟. Soms is 
de winkel gesloten omdat de 

„medewerkers‟ de schappen weer 
aanvullen of opnieuw inrichten. 
Tijdens de rekenlessen tellen we 

boodschappen, ordenen we 
producten op soort en kijken we 
waar we veel of weinig van 

hebben.  We hebben ook een 
aantal activiteiten met de letter s 

gedaan: voorwerpen die beginnen 
met de s klank op de lettertafel 
gezet en producten uit de 

supermarkt beginnend met de 
letter s bedacht. Nog best lastig, 
want hoort chocola daar ook bij? 

Dan helpt het dat juf de woorden 
op een groot vel papier schrijft. Zo 

hebben we ook ontdekt dat er 
lange en korte woorden zijn. 
Tijdens de muzieklessen zingen we 

het lied: boodschappen doen met 
je moeder, en bedenken we samen 
welke boodschappen we gaan 

halen.  
De kinderen van groep 1 hebben 

deze week voor de eerste keer „zelfstandig gewerkt‟. Juf heeft de opdracht uitgelegd en 
daarna mochten de kinderen de opdracht zelfstandig maken. De kinderen mogen elkaar 
bij het zelfstandig werken wel helpen en kunnen altijd nog even op de opdrachtkaart 

kijken. Ook Pompom helpt een handje mee met nadenken, spullen pakken, werken, 
nakijken en opruimen. De eerste opdracht was: teken je lievelingseten. Op de borden 
zagen we heerlijke pannenkoeken, maar ook appels en bananen!! 

We werken nog tot en met vrijdag 2 februari over de supermarkt. Donderdag 1 februari 
gaan de werkjes mee naar huis. Zorgt u voor een extra tas in de luizenzak of de 

schooltas van uw kind? 
Iedere vrijdag heeft groep 2 een  KiVales. We zijn nu bezig met emoties en gevoelens. 
Wat is een gevoel, hoe kun je een gevoel herkennen. Inmiddels kunnen de kinderen 

gevoelens benoemen en kunnen ze ook vertellen waarom je soms boos, soms blij  of 
soms bang kunt zijn. Morgen doen we een hele leuke oefening:  de gekke minuut. Een 

kind krijgt een minuut lang de tijd om de andere kinderen aan het lachen te maken….  
De logeerpartijtjes van Flip de Beer zitten er op. De kinderen vonden het erg gezellig 
met hem in de klas en waren ook zeer enthousiast over zijn bezoekjes bij hen thuis. 

Vrijdag 12 januari hebben we Flip uitgezwaaid… 
Juf Lisette heeft afgelopen dinsdag haar verjaardag gevierd. Ze wil ouders en kinderen 

bedanken voor de gezellige dag en de prachtige cadeaus en de klassenouder voor de 
hulp! 

waar hoort het bij? 

betalen in de supermarkt 



Op woensdag 24 januari starten de Nationale voorleesdagen. Wij beginnen deze ochtend 

op school met het voorleesontbijt, in pyjama… Tijdens de Nationale voorleesdagen wordt 
er elke dag een prentenboek voorgelezen door een papa, mama, opa, oma, oom of 

tante… Nog niet alle dagen zijn ingevuld, dus vindt u het leuk om te komen voorlezen: 
schrijf uw naam op de intekenlijst. Meer informatie de voorleesdagen en het 
voorleesontbijt  vind u elders in deze nieuwsbrief. 

Donderdag 25 januari is het weer meeneemdag. Als de kinderen het leuk vinden mogen 
ze dan iets van speelgoed mee naar school nemen, er over vertellen en mee spelen. 
Vrijdag 26 januari gaan de kinderen van groep 2 kennis maken met de bibliotheek in 

Uithuizen. Er wordt een prentenboek voorgelezen en naar aanleiding hiervan gaan de 
kinderen in groepjes diverse activiteiten uitvoeren. Er gaan een aantal ouders mee als 

begeleiding, waarvoor alvast onze hartelijke dank. Wij zijn om 12.00 uur weer terug op 
school. 
Maandagavond 29 januari houden wij onze jaarlijkse materialenschoonmaak. Het zou 

fijn zijn als we veel ouders op deze avond mogen verwelkomen. Meer informatie 
hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.  
 

Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 

Nationale voorleesdagen en voorleesontbijt in groep 0-1 en 2 
 

Van woensdag 24 tot en met zaterdag 3 februari vinden De Nationale 
Voorleesdagen 2018 plaats, met als landelijke aftrap Het Nationale 

Voorleesontbijt op woensdag 24 januari.  
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 

Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier! Zo worden kleintjes grote lezers. De 
kinderen van groep 0-1 en 2 beginnen woensdag 24 januari samen met een 

voorleesontbijt op school. Om het extra speciaal te maken mogen de kinderen dan in 
hun pyjama op school komen. Geeft u wel gewone kleren mee voor de rest van de 

ochtend. (Graag in een tas aan de kapstok hangen) Er hebben zich al een aantal ouders 
aangemeld die tijdens deze speciale voorleesdagen een boek uit de Prentenboeken 
TopTien, voor willen lezen. Er zijn nog een aantal dagen waarvoor we nog een voorlezer 

zoeken. Voor het voorlezen ontvangt u een boek van de leerkracht. We verheugen ons 
erop! We verzoeken u, om het boek voor alle kinderen „nieuw‟ te houden, de 

prentenboeken niet alvast thuis voor te lezen.  
 

Namens de onderbouw,  juf Truus 
 

Materialenschoonmaak in groep 0-1 en 2 
 

De ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, de speelmaterialen uit de 

hoeken, alles kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Daarom willen 
wij graag met ouders uit onze groepen op maandagavond 29 januari een 

materialenschoonmaak in de klas houden.   
Wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers! Als u op 29 januari vanaf 
19.00 uur mee wilt helpen noteert u dan uw naam op de lijst die in de 

gang hangt? Alvast heel hartelijk dank! (het is de bedoeling dat de 
materialen op school schoongemaakt worden –wij geven geen 

materialen, uitgezonderd verkleedkleren, mee naar huis) 
 

Wilt u zelf een emmer/teil en schoonmaakdoekjes/borstel  meenemen? Alvast hartelijk 
dank voor uw inzet!  

Namens de onderbouw, juf Truus 



Nieuws uit groep 3-4 

 
We zijn de afgelopen weken in de groep alweer flink aan het werk geweest. Groep 3 is 

hard op weg om kern 5 af te ronden. Komende week willen we het werkboekje uitmaken 
en doen we de leestoets. Hierna alleen nog kern 6 en dan hebben we de basisletters 
allemaal geleerd. Aan het einde van kern 6 doen we een lettertoets. Hier gaan we de 

komende weken flink voor aan het oefenen. Oefen u thuis ook mee? Met rekenen zijn we 
bezig geweest met gewicht, wegen, balans en verschil. Hoe zwaar is een kilo, hoe werkt 
een balans weegschaal? We hebben druk geëxperimenteerd met spullen op de 

weegschaal leggen. De komende week werken we over rekenen tussen de 10 en 20. We 
leren sommen als 14+ 3=. Daarbij maken we gebruik van de familiesommen. Als we 

4+3= kun je 14+3= ook handig uitrekenen. 
Groep 4 is met rekenen aan het eind van een blok en heeft deze week de toetsen 
gemaakt. Er is hard gewerkt aan digitaal klokkijken, rekenen tot 100 en automatiseren 

van het rekenen tot 20. Komende week starten we een nieuw blok op. U hoort in de 
volgende nieuwsbrief welke onderdelen we dan gaan oefenen. 
Voor volgende week dinsdag staat er een dictee op het programma. Dit is het laatste 

dictee op het toetsrooster en moet er weer een nieuw toetsrooster worden meegegeven. 
Dit krijgt u binnenkort. De tafels zullen hier ook een plekje op krijgen. 

Volgende week dinsdag brengen de kinderen weer een bezoek aan de bieb. Denkt u aan 
de ( goed werkende)  biebpas? Geen pas is helaas geen boeken, aangezien de pas van 
school ook verder door de groepen wordt gebruikt.  

Woensdag 24 januari is het voorleesontbijt. De kinderen worden deze morgen om 8.30 
op school verwacht. Dit mag in pyjama. We proberen later op de ochtend naar gym te 
gaan, het is alleen even kijken of de gymzaal dan ook vrij is. De gymspullen mogen dus 

gewoon mee. 
Gisteren vierden we de verjaardag van juf Marian in de groep. Het was een groot feest, 

met verklede kinderen, lieve cadeautjes en gezelligheid. We deden spelletjes, hebben 
lekker gesnoept en sloten af met een filmpje. Juf en kinderen hebben genoten. Iedereen 
heel erg bedankt! 

 
Hartelijke groet, juf Marian en juf Dorien 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 

Zo, de kerstvakantie zit er weer op! Heerlijk uitgerust zijn we weer aan het werk 
gegaan, de kids hadden er weer zin in en de meester ook! De kerstboom is weer 

„opgeruimd‟ en alle overige kerstversierselen ook, inclusief alle kaartjes die ik van de 
kinderen had gekregen; het lokaal is weer „kaal‟ en......de „plaatsen‟ in de klas zijn 
(weer) veranderd! Ik geloof dat we zo eerst wel even weer verder kunnen.  

We gaan de komende periode ons voorbereiden op de 
Citotoetsen, die eind januari/begin februari zullen worden 

afgenomen.  
Volgende week woensdag 24 januari is het voorleesontbijt. 
Uw kind ontbijt dan met de leerkracht in de klas onder het 

genot van een prachtig voorleesverhaal. Wilt u graag 
voorlezen in de klas geef dit dan door aan meester Freek of juf Yardena.  

 
Met vriendelijke groet, meester Freek en juf Yardena 
 

Nieuws uit groep 6b/7a 
 

Het was weer genieten, die 2 weken vakantie, met de feestdagen erbij in. Iedereen kon 
even bijkomen, wel verdiend. In het nieuwe jaar gaan we er weer voor volop tegenaan 
met elkaar. Ik wens u allen een geweldig 2018 toe! Ook kijken we terug op een heel fijn 



kerstfeest met elkaar in de kerk en op school. Het was heel fijn om met de kinderen en 

vele ouders samen te vieren en te zingen. Heerlijke gerechten en toetjes stonden in de 
klas klaar. Het was heel gezellig met elkaar. We hebben lekker gegeten, gedanst en zijn 

voldaan weer naar huis gegaan. Ouders, ook dank hiervoor.  
Wat staat de kinderen allemaal in januari te wachten….  Een interessante voorlichting 

van Stichting Halt kwam al voorbij. De kinderen waren erg onder de indruk van wat er 
verteld werd door Halt, maar ook door kinderen in filmpjes die (verplicht) in contact 
waren gekomen met Stichting Halt. Wat komt er nog aan… Volgende week gaan we een 

begin maken met de citotoetsen. We nemen een aantal weken de tijd om alles af te 
krijgen. De ontwikkelingen krijgt u tijdens het rapportgesprek in maart te horen en zien. 

Ook starten wij op woensdag 24 januari met de Nationale voorleesdagen, met als 
voorproefje een voorleesontbijt. De kinderen worden op de normale schooltijd verwacht 
met een lege maag. Op school krijgen zij een belegd broodje en drinken. Terwijl de 

kinderen lekker ontbijten, leest juf een aantal (prenten)boeken voor. Ik zou het leuk 
vinden als de kinderen zelf één boek meenemen die zij erg leuk vinden,  (graag even de 

naam erin) en die wij in de voorleesperiode kunnen voorlezen. We verzamelen alle 
boeken op de themaboekentafel. Naast het lezen van leesboeken, gaan we ook meer de 
informatieboeken induiken. Daarvoor kunnen de kinderen uw kast even inkijken of een 

bezoekje aan de bibliotheek brengen. Ik verwacht van elk kind voor donderdag 25 
januari 2 informatieboeken in de klas! We doen de boeken in bakken, waar elk kind 

boeken uit kan pakken om te lezen. Uw kind houdt zelf bij welke boeken hij/zij heeft 
meegenomen en wanneer zij weer terug moeten. Op woensdag 31 januari is het 
jaarlijkse lijnbaltoernooi voor groep 5 en 6. Een sportactiviteit waarin alle kinderen van 

de basisscholen in Uithuizen en omgeving actief aan deelnemen. Groep 7a blijft deze 
ochtend op school met juf Julia. Juf Yardena is voor groep 6b het aanspreekpunt in de 

Mencke. Tijdens deze ochtend hebben we ook ouders nodig die een groepje kinderen 
begeleid. U kunt daarom door de klassenouder gebeld worden. Wij wensen u een fijn 
weekend toe. 

 
Hartelijke groeten van juf Dorien en juf Julia 

 
Nieuws uit groep 7b en 8 
 

De tweede schoolweek in 2018 alweer, en we zijn het nieuwe jaar ontzettend fijn 
begonnen. We zijn heel trots op de kinderen! Ze hebben de afgelopen twee weken met 

ons extra geoefend om tal van reken- en leesvaardigheden nog eens de aandacht te 
geven. Wat wordt er bedoeld met de verschillende vraagstellingen bij begrijpend lezen, 

welke leesstrategieën gebruik je daarbij hoe zoek je dat op in de tekst? We maakten 
samen ook allerlei rekenopgaven, van o.a. breuken, procenten, verhoudingen tot het 
metriek stelsel. Voor de ene leerling betekende dat nog even wat rekenstrategieën 

ophalen, voor de ander blijven het soms nog lastige (hoofd)rekenopgaven. Dat kan en 
mag, we zijn allemaal verschillend in ons talent, dus in ons kennen en kunnen.  Leren is 

een proces, en ook al komt de toetsmaand van Cito er aan, het leren stopt niet en 
kennen en kunnen wordt ook niet alleen weergegeven door het resultaat op een toets. 
Dat zeggen we de kinderen ook en we zijn met hun motivatie, concentratie en 

doorzettingsvermogen de komende toetsweken ook al zo enorm tevreden. Volgende 
week starten we met Cito Begrijpend Lezen en Spellingvaardigheid Woorden. De week 

daarna Rekenen en Wiskunde en Spellingvaardigheid Werkwoorden. Dan kan vanaf 5 
februari nog voor een groot aantal kinderen het PI Dictee worden afgenomen en krijgen 
alle kinderen nog de Cito Technisch Lezen. Ook is er dan nog tijd om toetsen in te halen 

vanwege ziekte en/of afwezigheid. Van maandagmiddag 19 t/m donderdagmiddag 22 
februari houden we met de kinderen en ouder(s) van groep 8 de adviesgesprekken voor 

het Voortgezet Onderwijs. U ontvangt daar dit weekend een rooster voor per mail. Mocht 
u op de afgesproken dag/tijdstip niet kunnen, dan vragen wij u onderling te ruilen en dit 
weer aan ons door te geven.  



Vanavond kunnen de kinderen van groep 8, en uiteraard ook groep 7, nog op twee 

scholen van het Voortgezet Onderwijs kijken. De open avond van CSG Winsum en die 
van HHC Warffum kan bezocht worden, van 18.30-21.00 uur. Volgende week woensdag 

24 januari is de open dag op AOC Terra Winsum, zowel ‟s middags als ‟s avonds. Bij de 
deur van groep 6b-7 en 7b-8 hangt nog meer 

informatie over de open dagen. Afgelopen zaterdag 
was de open dag op het HHC in Uithuizen. Groep 8 
heeft met veel plezier deelgenomen aan de open 

lessen, op woensdag 10 januari. Ze waren hier vol 
van en hebben erg genoten van praktische lessen, 

maar ook alvast even kunnen ervaren wat er met 
wiskunde of Duits wordt bedoeld. Een grote groep 
heeft dit ook gisteren gedaan, tijdens de open lessen 

op de locatie in Warffum.  
Volgende week woensdag 24 januari is het Nationale 

Voorleesontbijt. We gaan lekker samen een broodje 
eten en natuurlijk staat voorlezen ook in de 
bovenbouw centraal. We gaan elkaar onze eigen 

gedichten of verhalen voorlezen, maar kinderen 
mogen ook zelf een mooi prentenboek meenemen, 

waar ze een stuk uit mogen voorlezen. Vindt een 
ouder of grootouder het leuk om in de groep te 
komen voorlezen, dan bent u meer dan welkom! 

Beide juffen horen het graag van u, dus wie weet tot 
dan?  

Er is een nieuw toetsrooster meegegeven, maar daar moest het onderdeel geschiedenis 
nog even gewijzigd worden. Daarom kregen de kinderen maandag een nieuw (roze 
formulier) rooster mee. Groep 8 krijgt ook nog een indeling voor Engelse dictees, maar 

dat komt begin maart op een apart formulier. De vakken hebben we onderling ook weer 
wat anders verdeeld. Juf Julia geeft nog steeds de lessen voor aardrijkskunde, maar juf 

Jeltje geeft nu ook weer de lessen voor geschiedenis. Juf Julia geeft aan groep 7 natuur, 
juf Jeltje aan groep 8.  
 

Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena 
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