
    
  

 

 
Agenda: 
 

FEBRUARI 
 

06: Extra schoonmaakavond 

13: Carnaval op school 
14: Staking – alle leerlingen vrij 
20: Gastles Vastenactie door Bisschop R. van den Hout 

26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie 
 

MAART 
 

05: Studiedag team, alle leerlingen vrij 

08 en 12: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
14: Sportdag groep 3-4 

21: Sponsorloop Vastenactie 
25: Palmzondag 
29: Witte Donderdagviering in de kerk 8.45 uur 

30: Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 
 

APRIL 
 

01-02: Pasen 

 
Van de directie: 

 
Staking 
 

De vakbonden hebben op woensdag 14 februari een staking georganiseerd in overleg 
met o.a. de PO-raad, vanuit de samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt de 
extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen en 

werkdruk te verlagen, te weinig. 
Scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe leggen als eerste in de reeks van 

estafettestakingen het werk neer.  Primenius ondersteunt deze staking. Dit betekent dat 
ook de Schelp dicht is op 14 februari. Meer informatie leest u in de extra brief die u bij 
deze nieuwsbrief ontvangt.  

 
BSO in de Nieuwe School Uithuizen 
 

De SPGE is de aangewezen partner voor het opzetten en uitvoeren van de 
Buitenschoolse opvang in de Nieuwe School. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang, het streven is dat de BSO van start kan 
gaan zodra de eerste basisschool de overstap naar de NSU heeft gemaakt.  
Onze missie is binnen de vertrouwde schoolomgeving van het kind, buiten de 

schooltijden om, een huiselijke sfeer creëren waar het kind zich veilig en geborgen voelt. 
 
Op de BSO zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die voor en na schooltijd de opvang 

kunnen verzorgen voor leerlingen van de basisscholen.  

nieuwsbrief 
Uithuizen,     1 februari 2018 



Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vraag die er is zullen we binnenkort een 

enquête via de school van uw kind versturen, waarin u kunt aangeven wat uw wensen 
en behoeftes betreffende de BSO zijn. 

 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Marjan Veldman, coördinator BSO van 
de SPGE. Zij is te bereiken via coordinatorbso@bsohethogeland.nl  

Of zie de website www.peuterspeelzaleneemsmond.nl/BSO 
 

 
Nieuws van de oudervereniging 
 

Volgende week word de ouderbijdrage van 17.50 euro geïncasseerd bij de ouders die 
automatische incasso hebben lopen. 

 
Andere ouders hebben een rekening gehad, mocht dit nog niet betaald zijn, denk u dan 
daar even om. Heeft u vragen hierover, dan kunt contact op nemen met de 

penningmeester van de oudervereniging: Ellen van Dongen, telefoon 06-46007869. 
 

Identiteit: 
 

Aswoensdag 

 
In verband met de stakingsactie op woensdag 14 februari gaat de Aswoensdagviering 

niet door.  Om toch de start van de veertigdagentijd bij de kinderen zichtbaar te maken 
introduceren we op donderdag 15 februari op school bij alle groepen de Vastenactie. In 
de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over het project van 2018.  

 
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. Wij vragen Pastor Nellie deze takjes te verbranden 
tijdens de avondviering op Aswoensdag in de kerk. 

 
Trefwoord 
 

In de weken van 29 januari tot en met 23 februari denken de kinderen in de methode 
Trefwoord na over het thema “Je krijgt wat je verdient” 

 

Voor wat hoort wat. Je moet krijgen wat je verdient. Voor je inspanning 
wil je worden gewaardeerd. Een opgestoken duim, een „goed!‟ op het 

rapport, een schouderklopje of twee euro: het is altijd leuk als je beloond 
wordt voor je inspanning. En tegelijk is „je krijgt wat je verdient‟ een 

thema waar we ons soms heel druk om maken. Want je verdiende loon 
kan ook straf zijn. Een thema dus, dat veel vragen oproept.  

 

Jezus vertelt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ‟s Morgens huurt hij 
enkele mannen in voor een afgesproken bedrag. Later komen er nog enkele bij en 

tenslotte haalt hij er nog een paar arbeiders bij. Alle werkers krijgen aan het eind van de 
dag evenveel betaald: het bedrag dat met de eerste groep was afgesproken. Die groep 
is echter boos: „Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel als 

wij die dat de hele dag hebben gedaan?‟ Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. 
Maar is het ook altijd terecht?  In dit geval draait Jezus de zaak om: „Jullie voelen je 

tekort gedaan, maar ik heb jullie keurig volgens afspraak betaald. Waarom zijn jullie 
eigenlijk niet blij voor die anderen die ik iets extra‟s heb gegeven?‟ Krijg je altijd wat je 



verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk beloond en 

behandeld worden?  

 

Enkele andere bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond „verdienen‟. 
Een beloning is soms verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? 
En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot wanneer vinden we dat iemand nog een 

tweede kans verdient?  Zo vertelt Jezus het verhaal van de boom die geen vruchten 
meer geeft. De eigenaar wil de boom omkappen. Maar de tuinman vindt dat de boom 

nog een kans moet hebben en gaat de boom extra verzorgen. Een tweede kans voor de 
boom.  
 

In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit 
dan „Eigen schuld, dikke bult!‟. Omdat niet iedere „dikke bult‟ die iemand valt, ook altijd 

zijn „eigen schuld‟ is. En dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en 
zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft. En dat je jezelf daardoor niet tekort 

gedaan hoeft te voelen. Dat lezen we ook in het verhaal in de onderbouw. Jofja is erg 
druk. Daardoor gaat er wel eens iets niet goed. Soms heeft Jofja zomaar ruzie. Maar nu 
gaat hij naar een mevrouw die hem helpt om rustiger te worden.. In het verhaal lezen 

we hoe dat afloopt. Gaat de hulp Jofja helpen en krijgt Jofja dan een tweede kans? 
 

Zo gaat in de middenbouw en in de bovenbouw de trefwoord-reportage over een jongen 
in een jeugdinrichting. Dan gaat het over zijn verdiende straf maar vooral ook over de 
kans die hij krijgt om, na zijn verblijf in deze jeugdinrichting, weer terug te mogen keren 

in de samenleving. En de kans krijgt om als goed mens er weer bij te mogen horen. 
 

Ook wordt uitgelegd dat een kans een mogelijkheid inhoud. Soms zijn  
kansen puur toevallig. Bijvoorbeeld de kans dat je een miljoen wint. 
Maar op sommige kansen heb je misschien toch wel invloed. Als je 

meedoet aan een tekenwedstrijd en je maakt een hele mooie tekening 
is de kans groter dat je een prijs krijgt dan als je alleen maar krast. Een 

kans is een mogelijkheid. Maar we hebben wel degelijk invloed op 
iemand een tweede kans geven. Dat beslissen we tenslotte zelf. 
 

 
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 3-4: zijn we in thema 2 Gevoelens, bezig  met het onderdeel: omgaan met 
gevoelens. De kinderen bedenken waar zij een ander blij mee kunnen maken en hoe ze 

iemand kunnen helpen die bv. boos, bang of verdrietig is. Ook introduceren we de ik-
taal. Als je iemand wilt laten weten dat je iets niet fijn vindt, kun je het beste gebruik 

maken van de ik-taal. Je begint met ik en dan vertel je de ander hoe jij je voelt. Ik voel 
me niet fijn omdat…  

 

In groep 5/6a: zijn we met de KiVa-lessen vorige en deze week bezig geweest met de 
regel “Samen spelen is leuk”. 



We hebben samen spelregels afgesproken over de spelletjes die we buiten spelen in de 

pauze. Iedereen die meedoet moet zich aan deze regels houden en na de pauze 
bespreken we in de klas hoe het is gegaan. Hiervoor kan de thermometer worden 

ingezet, maar ook onderling wordt e.e.a. besproken.  

 

In groep 6b-7a: Communiceren; hoe doen we dit nu eigenlijk en hoe kunnen we dit goed 
doen?   Ga ik in een situatie iemand beschuldigen of vertel ik diegene(n) welke 
gevoelens ik erbij heb?   
We praten, oefenen in rollenspel en werken met opdrachten over de ik-taal. De kinderen 
zijn bezig met een symbool te bedenken om henzelf eraan te herinneren. We schreven 

de regel van thema 3 op ons blad. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-
taal.  
Met ik-taal geven we een ander niet meteen de schuld van een probleem. In plaats 

daarvan vertellen we wat voor gevoelens zijn of haar gedrag bij ons veroorzaakt. Dat is 
een vorm van respect tonen. Het is respectvol praten. Wanneer je de ik-taal gebruikt, 

kun je ook over vervelende dingen praten, zonder daarbij respectloos te zijn!  

 

In groep 7b-8: zijn we deze week verder gegaan met blok 4 van KIVA: Pesten. In 

tweetallen, die steeds wisselden, spraken kinderen hier met elkaar over. Ook schreven 
zij antwoorden op, aan de hand van drie vragen. Hoe herken je pesten? Wat zijn de 

oorzaken van pesten? Hoe kunnen we pesten voorkomen en/of oplossen? Daarbij werd 
steeds geprobeerd, waar dit aan de orde kwam, om het te belichten vanuit een 
kind(eren) dat pest en het kind(eren) dat gepest wordt. Dit leverde heel mooie 

gesprekken op.   
 

Carnaval op school 
 

Op dinsdag 13 februari vieren we Carnaval op school. Iedereen 

mag verkleed naar school komen. Het is niet nodig om fruit of 
drinken mee te nemen, want er wordt voor wat lekkers en drinken 
gezorgd tijdens de ochtendpauze. We zullen met de hele school de 

dag feestelijk starten in de speelzaal. Elke groep gaat daarna met 
een ander thema creatief in de klas aan de slag. Aan het einde van de ochtend komt 

iedereen weer samen in de speelzaal. Daar zullen de kinderen aan elkaar laten zien of 
horen wat ze die ochtend gedaan hebben.  
‟s Middags is er voor de groepen 3 t/m 8 “De Schelp got Talent” in de speelzaal. Net als 

voorgaande jaren gaan we dan genieten van wat de kinderen allemaal willen laten zien! 
De kleutergroepen hebben dan een eigen programma in de klas. 
 

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. 
 
En de ouders/ verzorgers die op de vorige schoonmaakavond niet aanwezig konden zijn:  

De ouders/verzorgers van: Rianne Bos, Benne Geert Boswijk, Jan-Niek Bos, Daphne 
Slager, Nick Bodewes, Lieke Modderman, Bradley Heidstra, Isabel Bennink en Annelie 
Geertsema.  

 



Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen. 

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

Wij rekenen op uw medewerking! 
De oudervereniging 

 
Voorstelling De drakentemmer voor de groepen 1 en 2 

over jezelf durven zijn en vriendschap 

 

Op het eiland „Krijt‟ kennen de mensen alleen zwart 
en wit. Ooit is alle kleur uit hun leven verdwenen. 
Dat was het werk van de vuurdraak, maar niemand 

kent het waarom. Totdat een klein en dapper 
jongetje hiernaar op zoek gaat. Zal het hem lukken 

het geheim van de draak op te lossen? 
Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, 
liedjes en tekeningen. Met bordkrijt wordt het 

verhaal verbeeld… en soms ook weer uitgeveegd. 
Met deze voorstelling willen ze de kinderen uitdagen om zelf met het materiaal uit de 

voorstelling aan de slag te gaan. 
a.s. Dinsdag 6 februari gaan de groepen 1 en 2 ‟s middags naar deze voorstelling. We 
vertrekken op tijd om niets te missen. Daarom vragen we u om de kinderen die thuis 

eten tussen de middag om uiterlijk 10 voor 1 op school te brengen. We zijn ruim voor 3 
uur weer terug. 

 
Nieuws uit groep 1-2a 
 

We hebben de afgelopen weken ook nog 
gewerkt over de supermarkt, maar afgelopen 

woensdag begonnen ook de Nationale 
Voorleesdagen. Wij kwamen in pyjama naar 
school en hebben samen ontbeten. 

Klassenouders Nathalie en Petra; heel erg 
bedankt voor jullie hulp! Daarna las juf Truus 

aan alle kleuters, het boek Ssst! De tijger slaapt voor. De vrienden van tijger deden 

steeds heel voorzichtig om tijger niet wakker te maken. Maar op het einde van het 
verhaal knapt er een ballon en kwamen we erachter dat ze een verjaardagsfeest voor 

tijger aan het voorbereiden waren. Elke dag is er een moeder bij ons in de klas geweest 
om een boek voor te lezen. Ontzettend leuk en gezellig! We hebben ook geknutseld over 
een aantal boeken: de vrienden van tijger aan een ballon (Ssst! De tijger slaapt), een 

gekleurde vogel (boek Antonia), een muts (Een muts voor de maan).  
Afgelopen maandagavond hebben een aantal moeders meegeholpen met het 
schoonmaken van de materialen in de klas. Ontzettend bedankt hiervoor!! 

Maandag 5 februari beginnen we met het thema Vriendjes. Tijdens dit thema zullen we 
o.a. werken over de boeken van Kikker. De letter die de komende 

weken centraal staat is de l van lief.  
Komende maandag is ook de nieuwe regel van de maand. Onze 
klas mag de regel deze keer introduceren: We helpen elkaar. Dit 

kunnen wij in groep 1-2a al heel goed en het hoort ook mooi bij 
het thema. Want vrienden helpen elkaar natuurlijk ook. We zullen 
een klein toneelstukje maken en dit aan de rest van de school 

laten zien.  
Op dinsdag 6 februari gaan we ‟s middags met alle kleuters naar 

de Voorstelling De Drakentemmer. Elders in de nieuwsbrief vindt u hier meer informatie 



over. Op maandag 12 februari is Eduard jarig, hij wordt 5 jaar. En op donderdag 15 

februari is Thijmen jarig. Hij wordt 6 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne 
verjaardag toegewenst jongens! 

Op dinsdag 13 februari vieren we Carnaval op school. Elders in deze nieuwsbrief vindt u 
hier meer informatie over. 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
Afspraken in  groep 1 en 2  

 
Om kwart over acht gaan de deuren van de school open.  

Voor de school begint mogen de kinderen een puzzel maken, iets kiezen uit de kasten of 
in de bouwhoek spelen. Misschien wil uw kind u iets laten zien of vindt u het leuk om 
samen met uw kind iets te doen. Om half negen gaan de kinderen in de kring zitten. Als 

het mooi weer is mogen de kinderen ook buiten blijven spelen en komen dan binnen als 
de bel gaat. Vanaf kwart over acht is er toezicht op het plein. 

‟s Middags gaan de deuren om tien voor één open en spelen we voor schooltijd niet met 
de materialen.  
Als de school uitgaat brengen wij de kinderen naar het hek bij het schoolplein. Daar 

kunnen wij goed in de gaten houden of alle kinderen worden opgehaald. Wij vragen u 
om daar op uw kind te wachten. Wij spreken met de kinderen af dat ze bij het hek 
moeten wachten als hun papa, mama of iemand anders die hen ophaalt er nog niet is. 

De kinderen mogen niet alleen over het pad naast de kerk, naar de weg lopen. Wilt u 
deze afspraken ook doorgeven aan de BSO of andere opvang van uw kind? 

 
Nieuws uit groep 1b-2b 
 

Wij hebben de afgelopen weken gewerkt over de supermarkt, een leuk thema waarbij de 
kinderen spelenderwijs veel geleerd hebben over alles wat in een supermarkt te koop is. 
Wat iets kost, de begrippen duur en goedkoop, al was dat nog een beetje moeilijk, want 

je kunt toch gewoon pinnen…! Wat je nodig hebt om iets te kunnen kopen, dat je niet 
alles kunt kopen en wat reclame betekent. Vandaag sluiten we het thema af en gaan alle 

werkjes mee naar huis. Foto‟s van dit project staan binnenkort op de website. We 
bedanken u voor uw betrokkenheid bij dit project door allerlei lege verpakkingen voor 
onze supermarkt te sparen en andere supermarktspullen mee te geven.  

Vorige week woensdag  was de start van de Nationale Voorleesdagen. Wij begonnen 
deze dag in pyjama, samen met groep 1a-2a met een heerlijk ontbijt, met  broodjes, 
crackers en diverse soorten beleg. Onze hartelijke dank aan de moeders die hebben 

geholpen. Super!! Na het ontbijt las juf Truus het boek, Ssst! De tijger slaapt, voor aan 
alle kleuters. De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is alleen een 

probleem: alle dieren moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de weg… gelukkig hadden de 
dieren een oplossing! Tijdens 
de voorleesdagen zijn we 

iedere dag begonnen met het 
voorlezen van een 
prentenboek, een aantal 

keren door een moeder en 
door de juf. Naar aanleiding 

van deze boeken hebben we 
o.a. olifantjes met een 
toeterslurf geknutseld en 

vrolijk geleurde vogelnestjes 
gemaakt. We hebben bij het 
boek, Gewoon zoals je bent, 

het lied „ze kunnen zeggen 
vrolijk, gekleurde vogelnestjes maken 



wat ze willen, maar de olifant, die heeft de dikste …. van het hele land‟ gezongen en bij 

het boek Antonia geluisterd naar vogelgeluiden. De kinderen hebben zichtbaar plezier 
beleefd aan het luisteren naar deze verhalen en de verwerking. Morgen sluiten we de 

voorleesdagen af, dan komt de moeder van Fabian het boek: Alberts boom, voorlezen. 
De beer Albert heeft een lievelingsboom, waarin hij graag op een tak ligt. Maar dan 
gebeurt er iets wat hij nog niet eerder heeft meegemaakt. Zijn boom huilt… We 

bedanken de moeders die bij ons hebben voorgelezen, de kinderen hebben ervan 
genoten!   
Afgelopen maandagavond hebben een aantal moeders meegeholpen met het 

schoonmaken van de materialen in de klas. Heel erg bedankt hiervoor!! 
Donderdag 18 januari won Seth de plaat van de maand! Van harte gefeliciteerd Seth. 

Maandag 5 februari starten we met een nieuw thema: Vriendjes! Uitgangspunt van dit 
thema is het prentenboek: Kikker is verliefd. Er is iets 
mis met Kikker, maar Kikker weet niet wat. Hij vraagt 

raad aan zijn vriendjes Varkentje en Haas. Zo komt hij 
erachter dat hij verliefd is op Eend. Hij wil haar laten 
zien dat hij haar lief vindt, maar durft het niet zo goed. 

De letter op de lettertafel is tijdens dit project: de l van 
lief! Het zou leuk zijn als de kinderen iets van thuis 

mee nemen wat met de letter l begint. Iedere 
woensdag werken we met de lettertafel. 
Op dinsdag 6 februari gaan we ‟s middags met alle 

kleuters naar de voorstelling: De Drakentemmer. De 
voorstelling vindt plaats in de KWA school. Elders in de nieuwsbrief vindt u hier meer 
informatie over.  

Zondag 11 februari is Hessel jarig. We vieren zijn verjaardag vrijdag 9 februari in de 
klas. Alvast van harte gefeliciteerd Hessel en een fijne verjaardag gewenst. 

Op dinsdag 13 februari vieren we Carnaval op school. Elders in deze nieuwsbrief vindt u 
hier meer informatie over. 
 

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

 
Af en toe hebben we het gevoel dat het herfst is, in plaats van winter. Zo ook afgelopen 

maandag. Door de regen heen en terug naar gym, we zijn behoorlijk nat geregend. Het 
mocht de pret niet drukken. Er werd gezellig gekletst en terug op school vlug de jassen 
over de verwarming. We proberen de wintersfeer er toch een beetje in te brengen met 

mooie geknutselde vogelhuisjes en sneeuwbollen. Het lijkt in ieder geval gezellig! 
Vorige week woensdag hebben we meegedaan aan het voorleesontbijt. Lekker in pyjama 
in de kring, juf las voor uit meester Jaap en mees Kees, en ondertussen smullen van een 

broodje. Voorlezen blijft op elke leeftijd heerlijk en nog erg goed om te doen! 
Misschien heeft u het al gelezen bij de andere groepen, maar de periode van de CITO-

afnames is begonnen. Ook in groep 3-4 zullen er een aantal CITO‟s worden afgenomen. 
In groep 3 doen we rekenen, spelling en nemen we de AVI leestoets af. Dit is een 
verhaal dat hardop wordt voorgelezen. Aan de hand van de benodigde tijd en het aantal 

fouten kunnen we bepalen of er op het niveau van m3 wordt gelezen. In groep 4 nemen 
we ook nog begrijpend lezen af. Een toets met verhalen waar vragen over worden 
gesteld.  

Voor de kinderen is het een intensieve periode. Alle toetsen worden in groep 3-4 nog 
mondeling afgenomen. Om de concentratie goed te houden, verdelen we de toetsen in 

meerdere delen en verspreid over meerdere dagen. Bij de rapportgesprekken in maart 
zullen we de resultaten van uw kind met u bespreken. Van tevoren kunt u de resultaten 
ook al inzien op het ouderportaal. 



Volgende week dinsdag krijgt groep 3 bezoek! We krijgen mevrouw Carin van de Wal te 

gast. Zij is van museum “het behouden blik” in Uithuizermeeden en zal ons dingen 
vertellen en laten zien over boodschappen doen bij de kruidenier. We zijn erg benieuwd! 

Vanwege het bezoek, verschuiven we de bieb. We gaan op dinsdag 21 februari. Er is al 
met de bibliothecaresse afgesproken dat de boeken wat later komen. Van een eventuele 
melding hoeft u zich dus niets aan te trekken. 

Sinds voor de kerstvakantie lopen alle leerkrachten niet 1 maar 2 keer per week ‟s 
morgens voor schooltijd pleinwacht. Voorheen was dit voor groep 3-4 alleen op 
maandagmorgen, nu is donderdag morgen erbij gekomen. We houden de afspraak dat 

kinderen op maandag tijdens de pleinwacht buiten op het plein blijven. Op donderdag 
mogen zij wel alvast naar binnen.  

We vragen u ook even weer te denken aan de haal en breng tijden. De kinderen mogen 
vanaf 8.15 uur naar binnen en de lessen starten om 8.30 uur. Op woensdag start de 
gymles om 8.30 uur. De kinderen worden dan in gymkleding in de zaal verwacht. De 

deur is om 8.15 uur los om naar binnen te gaan. 
Alvast ter voorbereiding: dinsdag 13 februari vieren we Carnaval op school. De kinderen 
mogen deze dag verkleed naar school komen. Er hoeft geen fruit en drinken mee voor 

de kleine pauze. 
 

Met vriendelijke groet, juf Dorien en juf Marian 
 
Nieuws uit groep 5/6a 

 
Vandaag hebben wij meegedaan aan het jaarlijkse 

lijnbaltoernooi in Uithuizen met groep 5 en 6. Zes 
basisscholen deden mee aan het lijnbaltoernooi. Op acht 
veldjes werd hard gestreden. Het enthousiasme spatte ervan 

af en de support van de ouders 
aan de kant en groep 3/4 met juf 
Marian was mooi om te zien. 

Na de laatste ronde gespeeld te 
hebben, was de prijsuitreiking. 

Een team van onze school heeft 
hiermee de tweede plek behaald, 
maar eigenlijk ben ik er wel over 

uit: iedereen heeft gewonnen. 
Wat hebben de kinderen een mooi toernooi gespeeld en wat 
heb ik veel fanatieke, maar vooral ook glunderende 

gezichtjes gezien! De Schelp kijkt terug op een geslaagd 
toernooi en hierbij wil ik alle ouders bedanken die hieraan 

hebben bijgedragen!! 
 
Juf Yardena 

 
Nieuws uit groep 6b,7a  
 

Lekkere boterhammen, kopjes thee of melk en juf die voorlas, het was een fijne start 

van de Nationale Voorleesdagen. Veel kinderen namen ook een favoriet boek mee en 
vertelden erover. Er waren moderne boeken bij, maar ook boeken uit “onze goede oude 

tijd”, erg leuk! Ook zijn er een boel informatieboeken in de klas, waar we veelal gebruik 
van maken. Volgende week vrijdag 9 februari, gaan we de informatieboeken weer 
omwisselen. Dat betekent dat de 2 boeken weer meegaan en de kinderen die vrijdag of 

de maandag (12 feb) erop weer 2 nieuwe informatieboeken mee moeten nemen. We 
bedanken de ouders die de boterhammen hebben gesmeerd! Ook een dank je wel voor 

de ouders die tijdens het lijnbaltoernooi een groepje hebben begeleid. De kinderen 



genoten gisteren en iedereen kijkt terug op een sportief toernooi. Voor groep 7 komen 

de sportieve activiteiten in april, het Paascuptoernooi en het veldvoetbaltoernooi. Meer 
hierover vind u elders in de nieuwsbrief.   
Op maandag 5 april is de nieuwe regel van de maand. “We helpen elkaar”.  Zo kunnen 
we er voor elkaar zijn, in welke situatie dan ook. Groep 7 brengt op maandag 12 februari 

een bezoekje aan de schoolverpleegkundige. Graag zien we de ingevulde formulieren 
(die u thuis krijgt) dan op school terug. De dag erna, dinsdag 13 februari is het feest: 
CARNAVAL. Ik vind het leuk als alle kinderen, met een big smile, verkleed komen op 

school. Dit jaar is het een themadag, waarbij elke groep een eigen thema heeft. Het 
thema van onze klas is: De Toekomst (beroepen, veranderingen, moderne tijd) We 

vinden het leuk als de kinderen zich verkleden passend bij het thema. Het 
ochtendprogramma vindt in de klas plaats en die middag gaan we met de hele midden- 
en bovenbouw samen iets doen. Ieder kind kan zijn of haar talent en of “vrije 

creativiteit” laten zien, horen, duidelijk maken in verschillende vormen. Van playback tot 
aan een rap of gedicht, we zijn weer benieuwd wat de kinderen ons brengen. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt en getoetst. De eerste cito ‟s zijn klaar en volgende 
week proberen we deze af te maken/ in te halen. We wensen iedereen een fijn weekend 
toe!  
  
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Julia  
  
 Nieuws uit groep 7b en 8 

 

Sanne won vorige weer de plaat van de maand, van harte gefeliciteerd. Mooie 

schaatsbenen hangen bij ons aan de lijnen. En wij blijven duimen voor het echte 
schaatsweer!  
Na een eerste week van Cito-toetsen, waarin we begrijpend lezen en spelling woorden 
afnamen, zijn we deze weer verder gegaan met werkwoordspelling en technisch lezen. 
Vandaag hebben we een start gemaakt met Cito Rekenen. Daar zullen we volgende 

week mee verder gaan.  
In de groep staat sinds dinsdag een klein kastje, de klassenbox, waar kinderen een 

briefje in kunnen leggen met daarop een vraag of een compliment. Vandaag hebben we 
de inhoud eruit gehaald en voorgelezen. We zullen dit voortaan iedere maandag gaan 
doen. In de komende maanden zullen we als school hier beleid voor gaan schrijven, 

maar nu proberen we het een beetje op een leuke manier met elkaar uit. Hij zat 
woensdag al vol met complimenten, geweldig!  
Met de groepen 7 en 8 zijn de komende sporttoernooien besproken: beide Paascups op 
woensdag 4 april, maar ook de start van het KNVB Veldvoetbaltoernooi. De eerste 
wedstrijd daarvoor is ook op woensdag 4 april, maar na schooltijd. De tweede wedstrijd, 

als we doorgaan naar de regiofinale, is op woensdag 25 april. Juf Jeltje verstuurt aan alle 
ouders een aparte mail, omdat we ook op zoek zijn coaches voor de toernooien. Sanne 

Kamminga coacht al een  meisjesteam handbal voor de Paascup en ook een meisjesteam 
voetbal voor het KNVB Veldvoetbaltoernooi. Maar we hebben ook nog voor de andere 

teams coaches nodig. U leest hier dus in een andere mail meer over.    
Volgende week hebben beide groepen de geschiedenistoets van blok 3 en het 
werkwoorddictee van pakket 21-24. Succes met oefenen!  
Nog twee weken en dan staat het feest van Carnaval weer voor de deur! De kinderen uit 
onze groep kunnen zich weer opgeven voor het middagprogramma, waar ieder zijn/haar 

talenten mag laten zien. Genieten wordt dat weer!   
 

Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena   
  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 februari 2018 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

