
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

MAART 
 

08 en 12: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

14: Sportdag groep 3-4 
20: Open dag - aanmelding nieuwe leerlingen 
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 
04: Paascup handbal en voetbal 
05: Theoretisch verkeersexamen (groep 7) 

12: Praktisch verkeersexamen (groep 7) 
12 en 16: Rapport en voortgangsgesprekken groep 1-2 
18: Schoolfotograaf 

20: Koningsspelen 
 

 
 
 

Van de directie: 
 
 

Open dag 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     8 maart 2018 

 

Op dinsdag 20 maart a.s. houden de scholen in Uithuizen weer hun open dag.  

Ook onze school is open voor ouders die hun kind willen aanmelden op RKB De Schelp 
van 09.00-14.00 uur, en van 17.30 -19.30 uur. 

 



Identiteit: 

 
Regel van de maand  

 
Dinsdag 6 maart hebben een aantal leerlingen van groep 
7b-8 middels een korte toneelstukje, de nieuwe  regel 

van de maand bij alle groepen geïntroduceerd: „Ik denk 

eerst na voor ik iets doe.’   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. 

 
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: starten we volgende week met thema 3. 
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene 

groep voel je je fijn en in de andere niet. Fijne groepen 
ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. 

Problemen worden er samen opgelost! In het thema „Wat is een 
fijne groep?‟ kijken we naar manieren waarmee we kunnen 
voorkomen dat er geen kinderen alleen over blijven en kunnen 

zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat de groep fijn is voor iedereen? 

 

In groep 5/6a: zijn we met de KiVa-lessen in de week voor de 
vakantie en deze week bezig geweest met hfd.5 uit het boek, over ”Verborgen pesten”. 

Aan de hand van een filmpje waarin iemand gepest werd via apps op de mobiele 
telefoon hebben we een gesprek gehad over hoe dat voor iemand voelt en wat de 
gevolgen ervan kunnen zijn en we hebben het erover gehad wat je zelf zou doen als jou 

zoiets overkomt. De antwoorden waren duidelijk: direct tegen vader/moeder zeggen of 
het melden bij de juf/meester. Gelukkig zijn de meeste kinderen in onze groep (nog) 

niet in het bezit van een mobieltje, maar toch…. 
 

In groep 6b-7a: zijn we nog volop bezig met de verschillen tussen pesten en plagen te 
begrijpen, te ervaren en te “oefenen”, d.m.v. verschillende activiteiten. 
 

In groep 7b-8: werken we nog rondom het vijfde thema, dat gaat over verborgen 

pesten. De week voor de vakantie is er uitgebreid aandacht besteed aan de rol van een 
app voor de hele groep 8. Hoe verhouden de leerlingen zich dan naar elkaar? Wat zeg je 

wel, hoe wijs je elkaar op onacceptabel taalgebruik? Ook de ouders hebben we hierover 
geïnformeerd. De insteek van iedereen is nu een positief en vooral zinvol gebruik van de 
groepsapp. 
 

 



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!  
 

Gastles door de bisschop 
Dinsdag 20 februari, verzorgde Bisschop van den 
Hout, in alle groepen een gastles over de 

Vastenactie. Op boeiende wijze vertelde hij over het 
leven van de kinderen in Zambia en wat wij voor 

hen kunnen betekenen.   
 

 

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 heeft uw 
kind deze week een sponsorlijst mee naar huis gekregen. Wij zien de sponsorlijsten 

graag uiterlijk vrijdag 16 maart weer ingeleverd bij de eigen leerkracht. 
 

Nieuws uit groep 1-2a 
 
Na een hele winterse voorjaarsvakantie met veel ijs- en sneeuwpret, is iedereen weer 

uitgerust begonnen aan een nieuwe periode. Over een aantal weken is het Pasen. Dus 
het thema bij ons in de klas is nu ook Pasen en we werken ook een beetje over de lente, 
want die begint nu ook te komen. Elke ochtend kijken we wat voor weer het is en we 

letten er ook op of het weer in de loop van de dag verandert. We hebben dinsdag samen 
bedacht wat we de komende weken graag willen gaan doen en leren in de klas.  

De letter die dit thema centraal staat, is de M van mandje. De kinderen mogen weer 
dingen van huis meenemen die met de letter m beginnen. We hebben dit jaar al veel 
letters geleerd en we kennen ook al de klankgebaren van deze letters: i, k, t, m, p, s, b 

en de l. Deze gebaren helpen ons om de letters/klanken te onthouden en het is ook nog 
leuk om ze te doen.  
Deze maand staat de regel Ik denk eerst na voor ik iets doe in de hele school centraal. 

Dinsdag is deze regel weer met de hele school geïntroduceerd. We gaan de komende 
weken kijken in de klas wat deze regel eigenlijk betekent en waarom het handig is om 

soms eerst na te denken voor je wat doet.  
Het was deze week wel feest 
in de klas, want we hebben 

dinsdag en woensdag de 
verjaardagen van Cyen en 
Ryan gevierd. Zij waren in de 

vakantie jarig geweest. 
Volgende week komt er een nieuwe jongen bij ons in de klas: Finn Sleumer. Welkom bij 

ons in de klas en heel veel plezier op De Schelp!  
De Plaat van de maand is voor de vakantie gewonnen door Annelie. Het thema was de 
Vastenactie. Wij hadden in de klas een wereldbol gemaakt met daaromheen spelende 

kinderen.  
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen de lijst voor de Sponsorloop meegekregen. Deze 
lijst moet voor vrijdag 16 maart weer op school zijn. De sponsorloop is op woensdag 21 

maart na schooltijd. Informatie over de sponsorloop ontvangt u t.z.t. via de mail. 
 



We gaan de komende weken versieringen maken voor de Palmpasenstok. Wie wil op 

woensdag 21 maart vanaf 8.30 uur helpen de kruisen te versieren? Er hangt op de gang 
een intekenlijst. Alvast bedankt voor uw hulp! 

Donderdag 22 maart is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan iets van hun 
speelgoed meenemen om mee te spelen. 
Zondag 25 maart is het Palmzondag en zullen wij met de groepen 1-2 met versierde 

Palmpasenstokken door de kerk gaan lopen. Uitgebreide informatie hierover vindt u in 
de Thema-ouderbrief over Pasen en elders in deze nieuwsbrief. 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

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. 
Tijdens de verdere viering blijven de kinderen op school om 
daar over Palmzondag te werken. Aan het einde van de 

viering komen ze terug in de kerk. Ze mogen dan hun 
Palmpasenstok mee naar huis nemen. De kinderen maken 
in de klas hun eigen versiering voor het Palmpasenkruis. 

We zijn op zoek naar ouders die deze versieringen op 
woensdagochtend 21 maart aan het kruis willen bevestigen. Als u mee wilt helpen 

noteert u dan uw naam op de lijst die in de gang hangt? 
 
Namens de onderbouw, juf Truus 

 
Nieuws uit groep 1b-2b 
 

Na een koude, echt winterse voorjaarsvakantie waarin de kinderen hebben genoten van 
schaatsen op de ijsbaan en andere winterse activiteiten zijn we deze week begonnen 

met de voorbereiding op Pasen. Ons nieuwe thema is dus Pasen, maar ook een beetje 
Lente. Woensdag hoorden we „kakelgeluiden‟ in de klas. Waar zou dat nu vandaan 
komen en welke dieren maken dat geluid? De kinderen wisten het al heel snel.. dat doen 

kippen. Daarna hebben we elkaar verteld wat we 
al van kippen weten en wat we er over willen 
leren en maken.  We hebben woorden, die bij 

kippen horen, bedacht en opgeschreven en er 
werden kippen getekend en geverfd. Een aantal 

kinderen maakte een kippenhok in de bouwhoek 
of van lego en andere kinderen wilden graag zelf 
een kippenhok voor in de klas maken. Samen 

hebben ze overlegd hoe ze het hok wilden 
maken en wat ze daarvoor nodig hadden. En 
daarna aan de slag: er werd een in- en uitgang 

uit een doos geknipt, een voerbak gemaakt, nog 
een hok voor andere kippen en daarna werd 

alles geverfd. In de klas werd het hok in elkaar gezet en vertelde het groepje aan de 
andere kinderen wat ze gemaakt hadden.  Natuurlijk moest er ook een kip in het hok en 
vonden de kinderen het leuk om een naam te bedenken. Uit verschillende door de 

kinderen bedachte namen, kreeg de naam Toktok de meeste stemmen. Nu hebben we 
dus de kip Toktok in de klas. Morgen wordt het hok verder afgemaakt en vanaf maandag 
gaan we kijken hoeveel eieren Toktok legt… 

druk aan de slag met het kippenhok… 



Morgen gaan we samen de huishoek voor het 

Paasthema inrichten. Maandag gaan we tijdens de 
letteractiviteit werken met de letter m van mand. Het 

zou leuk zijn als de kinderen dan van thuis ook een 
voorwerp meenemen dat met de m begint. Meer over 
het Paasthema kunt in lezen in de thema brief die de 

kinderen woensdag mee naar huis hebben gekregen.  
Donderdag 22 februari won Werner de plaat van de 
maand! Van harte gefeliciteerd Werner. 

Maandag 12 maart verwelkomen wij een nieuwe 
leerling bij ons in de groep. Haar naam is Chanel 

Scholten. Welkom bij ons op school Chanel, wij 
wensen je heel veel leer- en speelplezier op De 
Schelp! 

De komende weken besteden we tijdens diverse 
activiteiten ook regelmatig aandacht aan het 

Vastenactieproject.  

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen de lijst voor de sponsorloop voor de Vastenactie 
meegekregen. Deze lijst zien we graag uiterlijk vrijdag 16 maart op school terug. De 

sponsorloop is op woensdag 21 maart na schooltijd. Informatie over de sponsorloop 
ontvangt u t.z.t. via de mail. 
We gaan de komende weken versieringen maken voor de Palmpasenstok. Wie wil op 

woensdag 21 maart vanaf 8.30 uur helpen de kruisen te versieren? Er hangt op de gang 
een intekenlijst. Alvast bedankt voor uw hulp! 
Donderdag 22 maart is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan iets van hun 

speelgoed meenemen om mee te spelen. 
Zondag 25 maart is het Palmzondag en zullen wij met de groepen 1-2 met versierde 

Palmpasenstokken door de kerk gaan lopen. Uitgebreide informatie hierover vindt u in 
de thema-ouderbrief over Pasen en elders in deze nieuwsbrief. 
 

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

 
Voorjaarsvakantie…het leek wel wintervakantie! Wat een cadeautje de afgelopen week, 

echt winters weer. Veel kinderen hebben heerlijk kunnen schaatsen en wat was dat leuk! 
Juf Yardena heeft dinsdagmorgen uitgebreid geluisterd naar alle verhalen over de 
vakantie. Fijn om te horen hoe iedereen heeft genoten van het weekje vrij.  

Volgende week woensdag wordt sportdag voor groep 3-4 gehouden. Juf Mignon heeft dit 
jaar allerlei activiteiten rondom de Olympische Spelen georganiseerd. Voor de sportdag 
hebben we een aantal praktische aandachtspunten: 

- De kinderen worden om 8.30 uur verwacht in de kantine van de sporthal. Daar zal 
juf Marian staan om ze op te vangen. Samen met juf Marian en de begeleidende 

ouders gaan ze naar de kleedkamer. 
- De kinderen krijgen een schoolshirt in de kleedkamer, daarnaast nemen ze zelf 

een broekje en schoenen mee. Het schoolshirt wordt na afloop weer ingeleverd in 

de kleedkamer. 
- Sieraden en andere waardevolle spullen graag thuis houden. De kleedkamers zijn 

voor iedereen toegankelijk.  

- Er zijn 2 pauzes waarbij de kinderen even kunnen eten en drinken. Dit moeten de 
kinderen zelf meenemen.  

- Om 8.45 uur moeten de kinderen in de zaal zijn voor de uitleg. De sportdag start 
om 9.00 uur met de activiteiten. U bent als ouder natuurlijk van harte uitgenodigd 
om even te komen kijken. De tribune is geopend voor bezoekers. 



- Rond 11.45 sluiten we de activiteiten af met een ploegenachtervolging. Alle 

groepen zullen nog een keer rennen. U mag komen aanmoedigen!. 
- De verwachting is dat we tussen 12.15 en 12.30 uur klaar zullen zijn. U kunt uw 

kind in de kantine komen ophalen.  
We hopen er een gezellige en sportieve dag van te maken! 
Donderdag 8 maart en maandag 12 maart zullen de rapportgesprekken worden 

gehouden. We hopen u op één van deze dagen te ontmoeten om de vorderingen van uw 
kind te bespreken. De rapporten gaan donderdag 14 maart mee naar huis. 
Dinsdag 13 maart brengen we weer een bezoek aan de bieb. Denkt u om de biebpas ? 

 
Hartelijke groet, juf Yardena en juf Marian 

 
Nieuws uit groep 5 en 6a 
 

Gelukkig, iedereen is weer heelhuids teruggekomen uit (soms) verre (ski-) oorden! Vol 
goede moed hebben we de draad weer opgepakt en zijn weer verder gegaan met ons 

werk op school, alhoewel we toch ook weer een aantal bijzondere dingen hadden deze 
week. 
Maandag was een extra dagje vrij voor de kinderen! Ik geloof dat ze dat niet zo erg 

vonden!? Woensdag is groep 6 (en 7+8) bij een voorstelling geweest van cabaretier 
Robert Brouwer in OBS De Brunwerd. Het was een leuke voorstelling heb ik begrepen…. 

Ondertussen zijn we ook bezig met de Vastenactie voor Mmbala (Zambia). De kinderen 
gaan op woensdagmiddag 21 maart een aantal rondjes lopen op het schoolplein en zo 
geld ophalen voor de school- en dagopvang van kwetsbare en gehandicapte kinderen in 

Zambia.  
Verder staat het 1e rapport inmiddels „open‟ op de site van ParnasSys. Donderdag 8 en 

maandag 12 maart zijn de gesprekken met de ouders. Ik hoop u allen te zien en bij te 
praten over de vorderingen van uw kind(-eren). 
 

Meester Freek en juf Yardena 
 

 
Nieuws uit groep 6b,7a 
 

Vandaag vinden de eerste rapportgesprekken plaats. De tweede ronde is komende 
maandagmiddag. Ik hoop dat we een fijn gesprek over uw kind kunnen hebben. De 

Vastenactie is mooi gestart met een bezoek van Bisschop van Hout, waarin hij een 
PowerPoint liet zien en vertelde over een aantal 
belangrijke dingen vanuit Zambia. Samen werd 

er gesproken over het doel van de sponsorloop 
en wat de kinderen 

kunnen betekenen voor 
andere kinderen en 

ouders in Zambia. Alle 
kinderen op school 
gaan goed hun best 

doen met sponsoren 
zoeken en  rondjes rennen op het plein. Het is leuk voor de 

kinderen als er weer aanmoediging van een heleboel ouders en 
belangstellenden is op woensdagmiddag 21 maart , die ze flink 
toeroepen! Wanneer de lijsten binnen moeten zijn, staat elders 

in de nieuwsbrief. In de klas hangen prachtige platen van 
Afrikaanse mensen die op weg zijn naar een beetje schoon 

water…. Die van Nick Wijsbeek hangt bij de deur als winnaar 



van de maand. Van het ene project komen we in het andere project. Wat speelt er in de 

klas en wat gaat er de komende periode gebeuren:  
Groep 7 en 8 doen mee met de kinderjury, lezen, beoordelen…. Meer informatie hierover 

staat elders in de nieuwsbrief.  
Groep  6,7 en 8 zijn woensdag naar een theatervoorstelling geweest met de naam 

“Vlees”. Het was een intensieve, grappig gespeeld verhaal. De meeste kinderen hebben 
enorm genoten. In het verhaal kwamen veel spreekwoorden, gezegdes en slogans voor. 
Hier hebben we dinsdag  en woensdagochtend aandacht aan besteed. Juf schrok zich 

een hoedje toen de kinderen een aantal spreekwoorden heel goed konden uitbeelden!  
Groep 7 gaat woensdag 14 maart met juf Jeltje in de bus naar het bezoekerscentrum in 

Pieterburen. Zij zijn een volledige ochtend daar om allerlei leerzame en leuke activiteiten 
te doen. Ze vertrekken om 8.30 en zullen rond kwart over 12 weer op school zijn. Ze 
krijgen daar drinken en een koekje, maar mogen een tas mee voor iets extra‟s te 

drinken/eten en om materiaal mee terug te nemen.  
Voor groep 7 komt het verkeersexamen er binnenkort aan. Eerst is er de fietsenkeuring 

op dinsdag 27 maart. Daarna in de eerste en tweede week van april het theoretisch en 
praktisch verkeersexamen. De kinderen krijgen van te voren een route mee om nog een 
keer te oefenen buiten de schooltijd. Dit volgt nog. 

Maandag aanstaande komt de vervanger van juf Dorien, juf Marloes Dekker, langs om 
kennis met de kinderen te maken en om een stukje mee te draaien, zodat ze ziet hoe 

het bij ons reilt en zeilt. We heten haar van harte welkom maandag.  
Tot vanmiddag, vanavond of maandag. En natuurlijk ook een fijn weekend gewenst. 
 

Hartelijke groet juf Julia  
 

 
Groep 7 en 8 doen mee aan de Nederlandse Kinderjury 2018 
 

Afgelopen woensdag was een medewerkster van de 
bibliotheek bij ons in de klas. Zij introduceerde de 

stemwedstrijd. Vanaf 7 maart t/m 16 mei kan er door 
kinderen worden gestemd voor De Nederlandse 
Kinderjury. Zij mogen stemmen uit maximaal drie 

kinderboeken die in 2017 voor het eerst zijn 
verschenen. Ze doen dit in de leeftijdscategorie 10-12 

jaar. De uitreiking vindt in juni 2018 plaats. Vorig jaar 
won „De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen‟ 

voor 6-9 jaar. En „Dagboek van een muts - Puppy Love‟ 
voor 10-12 jaar. We doen mee, omdat we dit jaar 
opnieuw het lezen, en daarmee ook het 

bibliotheekbezoek, bij onze leerlingen willen 
stimuleren. Met veel plezier wordt er in de groep 

gelezen en hebben we een grote variëteit aan 
informatieboeken, die worden gehaald. Maar we willen 
dat onze leerlingen alle soorten boeken ontdekken, 

genoeg boeken lezen en ook gemotiveerd raken om te blijven lezen. Een heel leven lang, 
maar ook vooral nu. Van de bibliotheek hebben we al een mooie grote krat gekregen 

met veel boeken, maar thuis hebben de kinderen vast ook wel een aantal. We vragen de 
kinderen om de komende tijd deze boeken op school te introduceren en wie weet mag 
een ander ze ook lezen. De stemformulier worden op school, vanaf mei, ingevuld en 

gezamenlijk verstuurd.  
We wensen iedereen heel veel (voor)leesplezier! 

 
Juf Julia, juf Yardena en juf Jeltje 
 



Nieuws in groep 7b en 8 

 
Wat een bijzondere vakantieweek hebben we beleefd, met kou.. maar ook ijs! Toen de 
vraag: ‘Wie heeft er geschaatst?’ dinsdag werd gesteld gingen er heel veel vingers 

omhoog. Prachtig toch! En deze week genieten we van een heerlijk zonnetje. Maart roert 
zijn staart? Een mooi spreekwoord, en daar ging het deze week ook over. Robert 

Brouwer speelde afgelopen woensdag zijn voorstelling ‘Vlees’, voor de scholen in 
Eemsmond. Met de kinderen werd in de 
voorbereiding, en ook in de evaluatie, 

gesproken over spreekwoorden en 
gezegdes. Dit speelde ook een belangrijke 

rol in zijn verhaal. De kinderen genoten, 
zoals theater ze ook zo mooi kan laten 
verwonderen. De moeder van Dean wordt 

bedankt voor de begeleiding.  
Een mooie motivatie voor de kinderen van 

groep 8, want zij hebben dinsdag de rollen 
en taken verdeeld voor de eindmusical. 
Voor de rol die je wilt je eigen naam in de 

hoed, juf grabbelt en trekt er dan eentje 
uit. Daarom maakt iedereen ook een top vijf, want er moet wel wat te kiezen zijn. Het 

verliep heel fijn en de boekjes zijn weer mee naar huis. Na dit weekend krijgen de 
kinderen hun oefenschema. Juf Jeltje oefent het spel op woensdag, van 10.30-12.15 
uur, juf Yardena de zang op vrijdagmiddag.  

Deze week hebben de kinderen hun sponsorlijst meegekregen voor het 
Vastenactieproject in Zambia. De lijst moet uiterlijk vrijdag 16 maart weer worden 

ingeleverd. Op 21 maart is de sponsorloop. Hierover ontvangt u nog de tijden.  
Volgende week woensdag gaat juf Jeltje, vanaf 08.30 uur, met groep 7 naar 
Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen. Dit is een excursie voor het 

erfgoedtraject Zilvertje. We worden opgehaald met een bus en zijn ook voor 12.15 uur 
weer terug. De moeder van Daphne en die van Tobian gaan met ons mee, dat vinden we 

ook weer hartstikke leuk! Groep 8 is die morgen bij juf Julia.  
We kijken met ontzettend veel plezier terug op de fijne adviesgesprekken, met ouders 
en kinderen van groep 8. Wat zijn we ook trots op het feit dat de kinderen zelf ook zo 

goed kunnen aangeven welke vorm van VO goed bij hun ontwikkelingsverloop zou 
passen, en waar ze dan graag de volgende stap zouden willen zetten. Werk- en 

leerhouding, motivatie, planning, kennis, vaardigheden, theorie, praktijk; het speelt 
allemaal een belangrijke rol. Maar nog belangrijker dan dat is nu de zin die ze er in 
hebben en dat de komende maanden ze nog net dat beetje beter laat voorbereiden. En 

wij gaan dat graag begeleiden, samen met u als ouders. Op naar de prachtige, laatste 
vier maanden bij ons in groep 8! 

Voor groep 7b is het vandaag de dag van het eerste rapportgesprek. Ook hier worden 
mooie stappen gezet in de ontwikkeling en zien we kinderen groeien. De les- en leerstof 

kan voor iedereen verschillend zijn in niveau, maar de inzet is geweldig en het is heerlijk 
werken met dit tiental. Reuze trots zijn we op onze 
beide groepen! 

Er is heel positief gereageerd op de oproep voor 
coaches voor het Veldvoetbaltoernooi en de 

Paascups. Dank aan alle ouders die zich hiervoor 
hebben opgegeven. U ontvangt binnenkort een 
overzicht per mail.  

Juf Jeltje zou het leuk vinden om moestuintjes in 
de klas te hebben, nu de actie bij de AH weer is 

begonnen. Spaart u ze niet, maar ontvangt u ze 
wel, houden we ons graag aanbevolen. Of 



misschien kunt u met familie sparen voor school, met buren, kennissen? Het zou heel 

leuk zijn om het groeiproces met de kinderen te ervaren. We hebben dan wel geen 
schooltuin meer, maar een mooie grote pot of bak is straks ook zo gevuld. En ze mogen 

altijd weer mee naar huis natuurlijk.  
 

Hartelijke groet, 
juf Jeltje en juf Yardena 
 

 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 maart 2018 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

