
    
  

 

 
Agenda: 
 

FEBRUARI 
 

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 – viering om 9.30 uur in de kerk 
27: Fietsenkeuring (groep 7) 

29: Witte Donderdagviering in de kerk 8.45 uur 
30: Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 
 

APRIL 
 

01-02: Pasen 
05: Theoretisch verkeersexamen (groep 7) 
12: Praktisch verkeersexamen (groep 7) 

 
Van de directie: 

 
Nieuwe school 
Er is afgesproken dat de informatie over de nieuwe school via de nieuwsbrief van de 

gemeente naar u toe komt. Deze zal binnenkort wel weer verschijnen. In de tussentijd 
kunnen we u melden dat we inmiddels weten dat we het nieuwe gebouw na de 
zomervakantie gaan betrekken. We maken het schooljaar in dit gebouw af. Zodra we 

meer weten, dan brengen we u op de hoogte. 
 

Enquete BSO 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de enquete die wordt gehouden door 
de BSO om wensen en behoeftes voor de BSO binnen de NSU aan te geven.  
Door op onderstaande link te klikken kunnen ouders anoniem deelnemen aan de 

enquete met vragen over de BSO in de NSU, zoals reeds aangekondigd in de 
nieuwsbrief. https://nl.surveymonkey.com/r/G7QSRTD 
 

Juf Dorien 

Zoals u in onderstaand stukje kunt lezen, gaan wij afscheid nemen van juf Dorien. Dit 
doen wij met gemengde gevoelens. Wij gaan haar zeker missen als juf en collega, maar 

we hebben ook alle begrip voor haar keuze. We wensen haar heel veel succes in haar 
nieuwe baan! 
Voor de school betekent dit dat we na de voorjaarsvakantie de uren in groep 3/4 en 6/7 

moeten vervangen. Dit is gelukt! Juf Yardena zal op dinsdag werken in groep 3/4 en op 
de maandag om en om in groep 6/7 zal juf Marloes Dekker bij ons komen werken. Zij zal 
zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     15 februari 2018 

https://nl.surveymonkey.com/r/G7QSRTD


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ouderadviescommissie (OAC) zoekt nieuwe leden  
 

De OAC is een groep mensen die met de directie over allerlei zaken praat en advies 
geeft. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: opvoeding, onderwijskundige 
identiteit, invulling van de levensbeschouwelijke identiteit etc. De OAC draagt geen 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. De OAC is de sparringpartner van de directie.  
De afgelopen jaren hebben we ons bijvoorbeeld beziggehouden met de 
tevredenheidsonderzoeken, de formatie, ouderbetrokkenheid, communicatie, de brede 

school en pesten.  
Dit schooljaar nemen een aantal leden afscheid van de Ouderadviescommissie (OAC). 

De OAC is daarom op zoek naar nieuwe leden, niet alleen om op sterkte te blijven maar 
ook om in het aantal leden eventueel uit te breiden. Dit om een bredere afspiegeling te 
zijn van alle kinderen uit alle groepen. Wilt u meedenken over de ontwikkelingen op 

school? Wilt u gesprekspartner zijn van de directie? Mogelijk is een plaats in de OAC dan 
iets voor u! Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met één van de 
OAC leden. Een specifieke deskundigheid is geen voorwaarde om zitting te nemen in 

deze commissie. Iedere ouder heeft zijn/haar kwaliteiten en is daarmee een waardevolle 
aanvulling voor de OAC.  

 
De OAC vergadert één keer in de zes weken  
 

Huidige samenstelling OAC  
De OAC bestaat op dit moment uit zes leden (ouders van één of meerdere kinderen van 
De Schelp). Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling  

Lydia Slager, Annemarie Peterse, Marieke Middendorp, Gerald Idema, Sheree 

Luchtenberg, Erik Koenz.  

Lieve kinderen en ouders van de Schelp, 
 

Daar zit je dan thuis achter de laptop te denken en wat komen 
er dan veel gedachtes naar boven. Afscheid nemen met een 

dubbelgevoel…..12 jaar de Schelp wat was het een mooie tijd! 

Het is een belangrijk hoofdstuk in mijn leven geweest. Wat 
hebben we met elkaar veel gedeeld van geluk tot verdriet. 

Toch heb ik midden in het schooljaar de keus gemaakt om te 
kiezen voor een baan dichter bij huis. De reisafstand in 

combinatie met het gezin begon voor mij steeds lastiger te 

worden. Alsof het dan zo moet zijn is er een nieuwe baan op 
mijn pad gekomen in Zuidlaren. Dit betekent dat ik jullie ga 

verlaten voor de voorjaarsvakantie. 
Ondanks dat ik enorm veel zin heb om aan de nieuwe 

uitdaging te gaan beginnen voel ik ook een traan. 

Daarom voor mij geen officieel afscheid maar gewoon 
“Tot ziens” 

Ik wil iedereen enorm bedanken voor de afgelopen jaren. 
De Schelp neem ik mee op mijn verdere pad. 

Ik wens iedereen voor de toekomst al het goeds! 

Juf Dorien 
 

 

 



Identiteit: 

 
Regel van de maand  

 
Maandag 5 februari hebben een aantal leerlingen van 
groep 1a-2a de regel: ‘wij helpen elkaar’, bij alle 

leerlingen geïntroduceerd. Zij lieten als voorbeeld zien 
dat zij in hun groep elkaar helpen bij het aantrekken van 

de verfschorten! Tijdens de introductie van de regel van 
de maand zingen we het KiVa lied: Dit is geen solo. 
Want.. we zitten bij elkaar,  heel verschillend allemaal, 

maar toch: samen een verhaal! De regel van de maand 
hangt voor iedereen zichtbaar als een wegwijzer in de 

ruimte bij de keuken. 

 

Viertafel 

 
 

De viertafel is de komende weken ingericht rond het 
thema „Vastenactie‟.  
Op de tafel zien we o.a. welk land centraal staat, het 

doel van onze actie, een gedichtje over delen en op de 
onderzetter met de tekst „om een betere wereld‟,  brandt 

een kaarsje. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer 
informatie over de Vastenactie. 
 

 
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 het laatste onderdeel van de lessen uit thema 2 
aangekomen. We herhalen de activiteiten rond het gebruik van de ik-taal en bespreken 

wat we hebben geleerd over gevoelens. We vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn 
voelt in de groep en daarom herhalen we de eerste KiVa regel: we willen samen een 

groep zijn, want dat is fijn! Tot slot gaan we ook nog nadenken over gevoelens tijdens 
een aantal visualisatieoefeningen over boos en blij. 

 

In groep 5/6a: In het kader van de KiVa-lessen heb ik afgelopen week een gesprek 
gehad met de andere meester Freek. We hebben een aantal onderwerpen besproken die 

goed toepasbaar zijn op onze groep.  
Zo hebben we bv. deze week in de groep besproken wat het verschil is tussen „lachen 

met iemand/lachen om iets grappigs‟ en „iemand uitlachen‟. 
 

 

In groep 6b-7a: We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een 
groep. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode, 

thema 4 Herken Pesten, in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om 
onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen, zoals een 



rollenspel en een debat/mening geven,  leren wij de 

kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken 
verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied 

wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt. We zijn de 
afgelopen 2 weken erg bezig geweest met communicatie 
naar elkaar. Alle kinderen hebben een ik-taal symbool 

gemaakt die ergens in de klas staat of hangt. Nu richten we 
ons op hoe we met anderen omgaan. waarin de nieuwe 
Kivaregel  “We willen dat pesten stopt!” het doel is.  
 

In groep 7b-8: Afgelopen maandag zijn we gestart met het vijfde thema en dat gaat 

over verborgen pesten. In tweetallen, zonder er eerst over gesproken te hebben, 
bereidden kinderen een korte situatieschets uit. Toen ze dit voor de groep hadden 
uitgespeeld, moesten ze aangeven welke vorm van verborgen pesten we gezien hadden. 

Dit deden ze enorm goed. Daarna hebben we gepraat wat er allemaal zoal onder 
verstaan wordt. Verborgen pesten wordt ook wel indirect of redactioneel pesten 

genoemd. Met de komst van sociale media heeft dit natuurlijk ook nog wel een extra 
terrein gekregen, waar de anonimiteit ook een rol speelt. Ook dit beeldden de kinderen 
uit.  
 

Vastenactie 
 

De vastentijd is begonnen en ook dit jaar doen wij mee met 
de scholenactie van de landelijke Vastenactie! We komen 
samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardste nodig 

hebben!  
 

Campagneproject 2018  
Tijdens de Vastenactie 2018 zamelen 
we geld in voor de meest kwetsbare 

kinderen in Mbala in Zambia (Afrika), 
namelijk weeskinderen en 

gehandicapte kinderen. De Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria 

helpen daar kinderen en volwassenen 
die het moeilijk hebben.  
We zamelen geld in voor Sunsuntila, 

een opvangcentrum voor kinderen die 
een of beide ouders moeten missen, 

omdat ze overleden zijn aan de ziekte 
aids. In het opvangcentrum vinden de 
kinderen een veilige plek. Hier krijgen 

ze dagelijks een maaltijd en hulp bij 
hun huiswerk. Bovendien wordt hun 

schoolgeld betaald. In de scholenfilm is 
een dag uit het leven van Emeldah te volgen, die dagelijks naar Sunsuntila gaat.  
De opbrengst van onze actie is ook voor de Victor Braunschool, een school voor kinderen 

met een beperking. Deze kinderen zitten vaak de hele dag thuis omdat hun ouders zich 
schamen. Dankzij de zusters krijgen ze onderwijs en fysiotherapie. Van het geld kunnen 

zij leermiddelen en speelmaterialen kopen voor de kinderen van de Victor Braunschool 
en voor de kinderen van Sunsuntila.  
 

Sponsorloop 
Woensdagmiddag 21 maart organiseren wij een sponsorloop om voor dit project geld in 

te zamelen.  Elke groep gaat 10 minuten lang rondjes rennen op het schoolplein.  



Voor deze sponsorloop moeten natuurlijk sponsors gezocht worden en daarom krijgt uw 

kind in de week van 5 maart een sponsorlijst mee naar huis.  
 

Gastles door de bisschop 
Om het campagneland en de vastenperiode dichter bij de kinderen te brengen, 
organiseert Vastenactie een Scholentour. Op onze school komt, op dinsdag 20 februari, 

Bisschop van den Hout, in alle groepen een gastles verzorgen.  
 

Trefwoord: Veel en weinig  
 
Na het Carnaval begint met Aswoensdag dit jaar op 14 februari de 

Veertigdagentijd. In ruim zes weken bereiden we ons voor op het 
komende Paasfeest. Deze tijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Het is 

een tijd van versoberen en minderen uit solidariteit met mensen die het 
minder hebben. De natuur helpt ons daarbij een handje, want nu de 
winter op zijn einde loopt is er duidelijk minder groente en fruit van 

eigen bodem beschikbaar.  
 

Het thema van Trefwoord in deze eerste weken van de 
Veertigdagentijd is VEEL en WEINIG. Kinderen ontdekken wat veel en 
weinig kan betekenen. De kinderen kijken heel concreet naar spullen 

en voedsel. Ze leren er vragen bij stellen.  
- Hoe belangrijk zijn spullen voor je geluk?  

- Hoe gaan wij om met ons eten?  
- Wat betekent het om weinig te hebben?   
- Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen 

missen?  
In onze wereld is er nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. 

Niet enkel wereldwijd, maar ook in de eigen leefomgeving van 
kinderen. Uit eigen ervaring weten ze soms wat een voedselbank, 
kringloopwinkel en Stichting Leergeld voor hen betekent.  

 
In de bijbelverhalen horen de kinderen hoe Jezus zijn volgelingen te 

denken geeft.  
- Een arme weduwe die van het weinige geld dat ze heeft één klein 

muntje in het offerblok van de tempel werpt, heeft meer gegeven 

dan de rijkaard die met veel omhaal een groot bedrag stort. Veel 
en weinig zijn relatief. Weinig uit goedheid kan waardevoller zijn 

dan veel uit overdaad.   
- Op sabbath wordt er niet gewerkt. Dat is een religieuze wet. Maar 

volgens Jezus mag die wet je niet belemmeren om graan te 
plukken voor wie honger heeft.  

- Een rijke jongeman wil Jezus graag volgen. Hij krijgt het advies om zijn bezit te 

verkopen en het aan de armen te geven. Wat zal hij doen? Natuurlijk is dit een 
radicaal voorbeeld, en gaat dit voor de meeste mensen veel te ver. Maar het laat wel 

zien, dat delen en geven een opgaaf is voor wie veel heeft.    
- Dan is er nog dat wonderlijke verhaal van vijf broden en twee vissen, waarmee Jezus 

een grote menigte voedt. Hoe kan dat? Het verhaal laat zien dat er gemeenschap 

ontstaat waar mensen brood en vis met elkaar delen. Wetenschappers hebben allang 
berekend dat er op onze planeet voldoende voedsel is voor alle mensen, maar het 

wordt niet eerlijk over de mensen verdeeld. Het sleutelwoord in het hele thema is 
delen. De kinderen denken na over de waarde van delen, de lastige kanten eraan, en 
de oplossingen die delen biedt.    

 
We hopen met elkaar de komende weken de vreugde van delen en minderen te ervaren.  



Nieuws uit groep 1-2a 

 
Het thema in onze klas is nu: vriendjes. We leren kikker en zijn vriendjes kennen, en 

horen verschillende verhalen over wat ze allemaal met elkaar beleven. In de klas hebben 
we de supermarkt samen omgebouwd tot 2 verschillende huizen. In het huis van kikker 
kunnen de kinderen samenspelen, net zoals kikker met zijn vrienden doet. Haas houdt 

van lezen. Dus in het Huis van Haas kunnen de kinderen lezen, maar ook schrijven. De 
poppenkast staat ook in de klas. Daar spelen de kinderen met kikker, haas, varken, rat, 
eend en beertje. 

Deze maand staat de regel We helpen elkaar in de hele school centraal. Dat kun je in de 
klas ook goed merken. Er wordt veel geholpen. En dat is leuk, want iets samen doen is 

ook veel leuker dan alleen.  
Vorige week dinsdag zijn we naar de Voorstelling De Drakentemmer geweest. Wat 
hebben de kinderen genoten van het verhaal en de manier waarop dit werd gespeeld. 

Het verhaal speelde op het eiland Krijt en alles was er alleen maar zwart en wit. Toen 
Joris geboren werd, kreeg hij een heel bijzonder geboortekrijtje. Hiermee kon hij 
uiteindelijk de draak verslaan en kreeg de tovenaar zijn glazen ei weer terug en 

daardoor kwamen ook de kleuren weer terug op het eiland. Toen de voorstelling voorbij 
was, kreeg iedereen ook een wit krijtje mee. Met de witte krijtjes hebben we op school 

direct getekend over de voorstelling. 
Afgelopen dinsdag was het feest op school; 
Carnaval! De opening was samen met alle 

andere kinderen van de school in de speelzaal. 
Gezelligheid, muziek, en dansen; met z‟n alleen 
een grote polonaise door de school heen! 

Daarna was het bij ons in de klas Carnaval der 
dieren. Het Koninklijk Concertgebouworkest 

heeft een hele mooie muzikale app ontwikkeld 
voor op het digibord. Er was een optocht van 
allemaal verschillende dieren met elk een eigen 

stukje muziek. Op het einde was de finale met 
alle dieren. Wij zijn de hele ochtend creatief 
bezig geweest met carnavalskronen van dieren. 

Ze zijn prachtig geworden! 
Dinsdag 20 februari bezoekt Bisschop R. van 

den Hout onze school. Hij komt direct om 8.30 
een half uur bij ons in de klas. Hij zal vertellen over de Vastenactie, waar wij ook dit jaar 
weer aan mee doen. Daarna zal hij ook de andere groepen bezoeken. 

Op donderdag 22 februari is het meeneemdag. De kinderen mogen dan allemaal iets van 
hun speelgoed meenemen naar school om over te vertellen en mee te spelen. 
Over een week begint de Voorjaarsvakantie. In de vakantie zijn Ryan en Cyen jarig. 

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst jongens! 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Vorige week maandag zijn we gestart met het thema „vriendjes‟. 
Centraal staat het prentenboek: kikker is verliefd. De kinderen 

hebben kennis gemaakt met Kikker, Haas, Varkentje en Eend. Naar 
aanleiding hiervan hebben we samen bedacht hoe we de huishoek 

gaan inrichten. Het werd: het huis van kikker! Eva maakte het 
naamplaatje en samen bedachten we hoe we het huis moesten 
inrichten. Kikker houdt van lekker eten, dus kwamen er o.a. 

frietjes, worstjes, snoepjes, maar ook gezond fruit!  



In de weektaak vinden de kinderen van groep 2 ook activiteiten die te maken hebben 

met kikker. Zo is er al een mooie boot gebouwd en zelfs een carnavalswagen voor 
Kikker. Er zijn „lieve‟ dingen voor Kikker geknutseld en Kikkerwoorden geschreven. De 

kinderen van groep 1 maakten als zelfstandig werken opdracht een mooi gestreepte 
broek voor Kikker. Tijdens de gymlessen tellen we in grote of kleine kikkersprongen en 
doen we een kikkertik- of zangspel. We leren ook het vriendenlied:  

Als je vriendjes bent, dan kun je alles delen  
Als je vriendjes bent, dan weet je dat dat moet 

Als je vriendjes bent, dan kun je samen spelen 
Als je vriendjes bent, dan maak je het weer goed… 
De tekst sluit mooi aan bij het KiVa thema en aan het zingen te horen spreekt de 

melodie de kinderen ook erg aan. In een taalactiviteit  was er aandacht voor poëzie. We 
leerden een klein, verrassend gedichtje, waarvan we de tekst ook konden uitbeelden.  

 

Volgende week donderdag sluiten we het thema vriendjes af en gaan de gemaakte 
werkjes mee naar huis. Zorgt u ervoor dat uw kind dan een extra tas mee heeft?  

Dinsdag was het dolle pret in de klas. Prachtig verklede kinderen.. we vierden Carnaval. 
Na de opening in het speellokaal met alle groepen hebben we onze klas gedanst, 
gezongen en feestelijke knutselwerkjes gemaakt.  Het was een gezellige ochtend. We 

bedanken onze klassenouder voor de extra hulp!  
Vanmiddag hebben we in alle groepen het land en het doel van de Vastenactie 

geïntroduceerd.  
Dinsdag 20 februari bezoekt Bisschop van den Hout in het kader van de Vastenactie 
scholentour onze school. In iedere groep zal hij iets vertellen over de Vastenactie, waar 

wij ook dit jaar weer aan mee doen. Maandagmiddag 19 februari gaan we ons 
voorbereiden op dit bezoek. We bekijken dan een filmpje over het leven van Emeldah in 
Zambia. Zij woont met haar moeder, broers en zussen in de sloppenwijk van Mbala, 

Zambia Compound.  
Op donderdag 22 februari is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan allemaal 

iets van hun speelgoed meenemen naar school om over te vertellen en mee te spelen. 
Vrijdagmiddag 23 februari begint de voorjaarsvakantie. Denkt u er nog even dat de 
kinderen ook maandag 5 maart vrij zijn in verband met een studiedag van het team. 

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

ik zie lichtjes in je ogen  
kom eens heel dichtbij 
ik zie mij 
je ogen zijn twee spiegeltjes 
zie jij het ook bij mij? 



Vooraankondiging Palmzondag 

 
Evenals voorgaande jaren is het ook nu weer de bedoeling dat de leerlingen van de 

groepen 0-1 en 2, op Palmzondag 25 maart met versierde Palmpasenstokken door de 
kerk gaan lopen. De viering begint om 9.30 uur. In de volgende nieuwsbrief leest u hier 
meer informatie over. 

 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 
Februari brengt heel wat gezellige activiteiten mee voor ons. Vorige week dinsdag had 

groep 3 bezoek van Carin vd Wal van museum “het behouden blik”. In de klas vertelde 
zij over boodschappen doen bij de kruidenier, mochten we zelf winkeltje spelen, hebben 
we koffiebonen gemalen en zelfs koffie geproefd. Een leerzame middag waarin we van 

alles hebben bekeken en geleerd.  
In kleine groepjes gingen de kinderen met een leerling van groep 8 aan het werk over 

de Olympische Spelen. Er werden filmpjes  bekeken, dingen uitgelegd en een mooie 
informatieposter gemaakt met elkaar. Aanstaande vrijdag gaan we verder met de 
posters. Ze worden al erg mooi! In de klas hebben we prachtige Olympische fakkels 

geknutseld. Bij de gymlessen van juf Mignon doen we ook diverse Olympische sporten. 
Zo hebben we afgelopen maandag gerodeld, mochten we schansspringen, langlaufen en 
hebben we ijshockey gespeeld. Juf Mignon heeft de komende gymlessen nog meer 

Olympische sporten voor ons in petto. De kinderen zijn erg enthousiast en weten er al 
veel over te vertellen! 

Afgelopen dinsdag vierden we met elkaar 
Carnaval op school. Na een geslaagde opening 
met elkaar, deden we de polonaise in de klas en 

hebben we gekeken naar diverse optredens 
tijdens “de Schelp got talent” En talent hebben 
de kinderen zeker weten! Wat waren alle 

optredens weer knap. 
Vanmiddag hebben de kinderen van groep 4 

bezoek gehad van meneer Arjan Prins van 
museum  “de Oudheidkamer”. Hij leerde de 
kinderen over aan tafel gaan in de riddertijd en 

de pruikentijd. Volgende week 
donderdagmiddag mogen we een bezoek 
brengen aan het museum in Uithuizermeeden 

met de kinderen van groep 4. Dat zal vast erg 
interessant worden. 

Groep 3 heeft deze week kern 6 afgerond. Een bijzondere kern, we hebben nu alle losse 
letters geleerd. De kinderen hebben de afgelopen weken extra geoefend op alle geleerde 
letters, om aan het einde van deze kern het letterdiploma te kunnen halen. Morgen 

ronden we de laatste lettertoetsen af en zullen we laten weten of ze allemaal hun 
diploma hebben behaald. 
Groep 4 heeft flink geoefend op de tafel van 2 en 10 en zal morgen hun eerste tafelproef 

doen. Spannend, maar het komt vast ook goed! 
Nog een weekje flink werken en dan staat de voorjaarsvakantie voor de deur. Lekker 

even een weekje uitrusten. Maak er een fijne week van met elkaar! 
 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 

 
 

 
 



Nieuws uit groep 5/6a 

 
In de afgelopen weken hebben we ons bezig gehouden met de Cito-toetsen: rekenen, 

begrijpend lezen, spelling en woordjes lezen. Deze week de laatste toetsen, tussen het 
carnavalsfeest door!  
Wat was het een gezellige dag, afgelopen dinsdag! Veel 
kinderen hebben hun talenten laten zien middels allerlei 
optredens tijdens „De Schelp got talent‟. 

En natuurlijk waren we (bijna) allemaal verkleed, als piraat, 
cowboy, juf, enz. 

Het was de bedoeling om op vrijdag 23 februari mijn verjaardag te vieren in de groep. 
Dit komt, om een aantal redenen, echter niet zo goed uit en daarom heb ik besloten om 
het te verplaatsen naar een andere datum. Ik weet alleen nog niet welke dag dat gaat 

worden, maar dat laat ik t.z.t. wel weten. 
 

Meester Freek en juf Yardena 
 
Nieuws uit groep 6b,7a 
 

In de afgelopen periode heeft iedereen zich flink ingezet, zijn best gedaan. Vooral met 
de citotoetsen! Ik ben supertrots op ze. We werken natuurlijk hard door….maar het was 

eerst tijd voor een feestje! Carnaval op de Schelp. Startend met een polonaise op het 
liedje van juf Ank. In de klas een 
daverende modeshow lopen en 

daarna in groepjes tekenen van een 
lange carnavalstocht. Na de kleine 

pauze zijn we gestart met de acts 
van de talentenshow. Het was 
geweldig om te zien hoe de kinderen 

daar vol trots optraden en zelf 
genoten. Ook werd er goed gekeken 

en geluisterd naar de acts. Een 
compliment voor iedereen. Gisteren 
een extra dagje vrij voor de kinderen 

en vandaag weer fijn verder. 
We gaan richting de rapporten en juf gaat ze weer klaarmaken voor de gesprekken in 

maart. Graag zie ik de laatste rapporten op school terugkomen. De lijst met gesprekken 
gaat ook mee met de nieuwsbrief. Als het geplande moment u niet past, dan zult u 
onderling zelf moeten ruilen en bij mij als leerkracht de wisseling moeten doorgeven. De 

vastenactie is vandaag van start gegaan. Met de hele school samen vertelden meester 
Freek en juf Truus iets over het land en het doel waar we over werken en ons voor gaan 

inzetten. Dinsdag krijgen we bezoek van de bisschop, die met de groepen in gesprek 
gaat. Erg bijzonder. Meer informatie vindt u elders in de nieuwsbrief. Een aantal 

woensdagen, vanaf 21 februari, komt er een oud-leerling meedraaien met groep 7b/8. 
Robin Berghuis, de broer van Mathijs en Sophie, volgt onderwijs op een school in 
Groningen. Hij is gestart op de schelp met de kinderen van groep 7. Robin heeft zijn 

eigen leerprogramma, maar doet mee met gezamenlijke momenten. Ook zal hij met heel 
groep 7 de natuurles bij mij volgen.  

Het komende dictee, op 13 maart, is een werkwoordendictee voor groep 6. De kinderen 
moeten de werkwoorden kunnen schrijven, maar er is nog een ander belangrijk doel wat 
behaald moet worden in het dictee. De kinderen leren in de klas het verschil in 

woordsoorten. Hetzelfde woord kan verschillende betekenissen hebben, zoals een 
werkwoord, zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. Zij moeten aangeven wat voor 

woordsoort het onderstreepte woord is.  
Bijvoorbeeld: De kinderen leren veel op school. (werkwoord)  



                    Ik draag een leren tas. (bijvoeglijk naamwoord)  
In de klas besteden wij hier veel aandacht aan. U kunt dit thuis eventueel ook oefenen 
met eigen geschreven of gezocht materiaal. Groep 7 heeft deze dag een woordendictee. 

Succes.   
Wat staat er de komende maand nog meer op de planning: 

- 5 maart studiedag; de kinderen zijn vrij 
- Woensdag 7 maart; groep 7/8 doet mee aan de kinderjury en krijgen een 

voorlichting van een medewerker van de bibliotheek. 
- Woensdag 7 maart; groep 6,7,8 heeft een voorstelling op de Brunwerd. Wij lopen 

daar samen naartoe en zijn om 12.15 weer op school terug. 
- 8 en 12 maart de rapportgesprekken 
- 14 maart; groep 7 heeft het de eerste culturele activiteit van Zilvertje. Zij gaan de 

hele ochtend, met juf Jeltje, naar De Buitenplaats in Pieterburen.  
 
Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, nemen wij afscheid van juf Dorien. We 

wensen haar als groep heel veel plezier en succes op de andere school! 
De dagen van juf Dorien worden ingevuld door juf Marloes. We kennen haar nog niet en 
daarom komt ze aanstaande maandag een dagdeel meedraaien in de groep.  
 
Wij wensen u alvast een heel fijn weekend toe,  
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hartelijke groeten, juf Dorien en  juf Julia 

 
Nieuws voor groep 7 
 

In groep 7 zijn we druk bezig met het volgen van 
de verkeerslessen van Veilig Verkeer Nederland. 

Dit doen we natuurlijk niet voor niets. De tijd 
voor de verkeersexamens breekt bijna aan, zowel 

de fietsenkeuring als het praktische 
verkeersexamen. De volgende data kunnen alvast 
in de agenda genoteerd worden: 27 maart 2018 

om 08.30 uur hebben we de fietsenkeuring, 5 
april 2018 het theoretisch verkeersexamen en op 

12 april 2018 om 08.30 uur hebben we het 
praktische verkeersexamen. Later volgt hier meer 
informatie over.  



Nieuws uit groep 7b en 8 

 
Wat was zij, en wat waren wij, ongelooflijk trots vorige week woensdag! Want tijdens de 

regionale voorronde won Josca opnieuw de titel voorleeskampioen. Nu gaat ze dus ook 
nog een keer door naar halve voorronde in de provincie, en die is op 14 maart in 

Zuidhorn. We gaan weer mee en duimen, maar voor nu weer een keer van harte 
gefeliciteerd, voorleeskanjer!  

Na een geweldig carnavalsfeest, met 

prachtige talenten tijdens ‘Schelp Got 
Talent’, beginnen we vandaag aan het 

schoolproject voor de Vastenactie 2018. 
In een van de armste provincies van 
Zambia, in het noorden tegen de grens 

met Tanzania, is het campagneproject 
voor dit jaar. Het gaat om het HID-

programma van de zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria in de stad Mbala. 
Het doel van hun werkzaamheden is om 

de impact van HIV/aids te verminderen 
via voorlichting en goede 

gezondheidszorg. De komende maand 
zullen we in de groep uiteraard weer veel 
aandacht gaan besteden aan dit project, 

maar verdiepen we ons ook in het land 
Zambia. Er doen dit jaar 80 scholen mee 

aan de scholentour, waarmee 
gastdocenten de scholen bezoeken. Dinsdag 20 februari krijgen we een heel speciale 
gastles, die dit jaar verzorgd zal worden door Bisschop R. van den Hout. Hij bezoekt 

iedere groep en komt daar een half uur iets vertellen over het project. We heten hem 
dan ook van harte welkom en kijken uit naar zijn bezoek. Naast lessen houden we 

natuurlijk ook weer de jaarlijkse sponsortocht, waarmee we altijd een heel mooi bedrag 
ophalen. De sponsorlijsten gaan weer mee en we verwachten weer een sportieve en 
positieve inzet van lopers en sponsoren. Alvast onze hartelijke dank alvast!  

De toetsen van Cito zijn nu bijna door iedereen nu allemaal gemaakt. Door ziekte komt 
het natuurlijk ook voor dat kinderen een toets, of meerdere, moeten inhalen. Juf Jeltje 

bespreekt eerst met de kinderen van groep 8 hun resultaten en ontwikkeling, omdat 
vanmiddag een start gemaakt wordt met de adviesgesprekken voor het Voortgezet 

Onderwijs. De lijst met de tijden hangt bij de deur en een aantal ouders heeft 
aangegeven wanneer er onderling is geruild, dank daarvoor. Na de voorjaarsvakantie zal 
juf Jeltje ook met de kinderen in groep 7b deze gesprekken voeren. Op het 

rapportrooster staan dus niet de kinderen van groep 8 ingevuld, zij ontvangen wel hun 
rapport, maar niet nog een aanvullend rapportgesprek. Voor groep 7b geldt dit uiteraard 

wel. We kijken uit naar alle gesprekken en ontmoeten ouders, waar mogelijk, graag 
samen. Zou u willen kijken of er nog een rapport thuis ligt, nog niet alle rapporten zijn 
ingeleverd.  

Volgende week woensdag komt Robin Berghuis, de broer van Matthijs in groep 5, iedere 
maand een woensdag bij ons in de groep meedraaien. Hij is leerling op De Steiger in 

Groningen en dit is een school voor Speciaal Onderwijs. Een aantal kinderen kent hem 
ook. Er is ons gevraagd naar de mogelijkheden voor de zgn. terugkomdag op de (eigen) 
basisschool. Hij volgt zijn eigen programma die morgens, krijgt daarvoor van zijn school 

ook een werkmapje mee, maar waar hij aan kan en wil meedoen behoort dan ook tot de 
mogelijkheden. Robin is van harte welkom bij ons in de groep en we wensen hem vijf 

fijne woensdagen bij, en met ons.  



Afgelopen maandag koos een heel grote meerderheid in groep 8 voor 

de eindmusical ‘Paniek in de snoepfabriek’. Volgende week krijgen ze 
hun tekstboekje mee en na de voorjaarsvakantie gaan we de 

rolverdeling doen. Een enorm leuke tijd breekt aan en we hebben er zin 
in! 

Vanaf vorige week hebben wij in de groep 7 IPads tot onze 
beschikking. We zouden het heel fijn vinden, wanneer dit lukt, dat 
iedereen een eigen koptelefoon op school heeft. Dit hoeft geen grote te 

zijn, kleine oordopjes zoals bij een telefoon is prima. Deze kan dan 
worden opgeruimd in het eigen laatje. Het is uiteraard geen verplichting of verwachting, 

maar een vraag om aan het verzoek van een eigen hoofdtelefoon tegemoet te komen. 
Die is er niet voor iedereen en zo zouden we daar misschien samen een verandering in 
kunnen aanbrengen. Alvast bedankt voor het meedenken.  

Woensdag 7 maart mag groep 6-8 weer gaan genieten van een toneelvoorstelling. 
Robert Brouwer zal op OBS Brunwerd zijn voorstelling „Vlees‟ gaan spelen. Die dag komt 

een medewerkster van de bibliotheek de groepen 7-8 ook informeren over het 
leesproject van De Kinderjury. Ze brengt hiervoor ook boeken mee.  
Woensdag 14 maart neemt juf Jeltje de hele groep 7 mee naar Pieterburen. Daarvoor 

rijdt een speciale bus, want de excursie naar het bezoekerscentrum van het Groninger 
Landschap is een onderdeel van het Zilvertje-programma voor groep 7. Ze zoekt 

hiervoor twee ouders die het leuk zouden vinden om met haar mee te gaan. Meld u zich 
voor de voorjaarsvakantie bij haar aan?  
Voor het overzicht van de activiteiten van februari en maart even de data op een rij: 

- Dinsdag 20 februari gastbezoek Bisschop R. van den Hout  

- Maandag 5 maart kinderen vrij i.v.m. studiedag team 

- Woensdag 7 maart Theatervoorstelling groep 6-8 op OBS Brunwerd 

- Woensdag 7 maart start leesproject De Kinderjury voor groep 7-8 

- Woensdag 14 maart excursie groep 7 Buitenplaats Pieterburen 

Graag tot gauw, tijdens de gesprekken en alvast een heel fijne voorjaarsvakantie 
gewenst! 

 
Juf Jeltje en juf Yardena 
 



  
  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 maart 2018 

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

http://www.rkbdeschelp.nl/

