
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

MEI 
 

18: Schoolreis groep 4 t/m 7 
20 en 21: Pinksteren 
23: Mariaviering in de kerk 8.45 uur 

30-31 mei en 1 juni: Kamp groep 8 
 

JUNI 
 

11 t/m 14: Avondwandelvierdaagse 
27: Triatlon groep 5 t/m 8 
28: Scholendag Op Roakeldais 

28: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
 

JULI 
 

02: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

03: Extra schoonmaakavond 
04: Team evaluatiedag – kinderen vrij 

05: Schoolreis groep 1-2-3 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Identiteit: 

 

Regel van de maand 

 
Maandag 14 mei hebben een aantal leerlingen van 
groep 5-6a middels een kort toneelstukje, de nieuwe  

regel van de maand  
bij alle groepen geïntroduceerd: ‘We komen voor 

elkaar op!’  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. 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     17 mei 2018 

Mei: 

17: Sanne Wijsbeek 
23: Rianne Bos 
29: Veerle Baas – Josefine Persoon 

30: Victoria Szalow 
 

JARIGEN: 



Viertafel 

 
De viertafel is ingericht rond Maria. De meimaand is 

traditioneel de Mariamaand. Waarom is de Mariamaand in 
mei? Dat heeft te maken met vroeger. De naam van deze 
maand komt van het Griekse woord maia, wat „moeder‟ 

betekende en al heel lang waren er in deze maand 
voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië 

het idee dat mei een zeer passende maand was om 
feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In 

de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand tot 
Mariamaand geworden. Een Mariabeeld en een rozenkrans 
vormen het hart van de viertafel. Er zijn veel 

Mariagebeden. Het bekendste is het Weesgegroet. Daarom 
is de tekst afgebeeld bij de viertafel. Vanwege hun symbolische betekenis zijn er ook 

veel bloemen die Mariabloemen worden genoemd. Bv. de akelei, waarvan de betekenis 
ootmoed is, de bloem kijkt naar beneden. Of de roos, Maria wordt wel de roos zonder 
doornen genoemd. Wit en blauw zijn de zogenaamde Mariakleuren.  Wit is een 

verwijzing naar haar zuiverheid.  Blauw verwijst naar haar titel “hemelse koningin”. 
 

Mariaviering 23 mei in de kerk 
 
Woensdagmorgen 23 mei houden wij een Mariaviering in de kerk. In deze 

viering staat Maria als moeder, centraal. In de klassen vertellen de 
leerkrachten over Maria, worden de liedjes geoefend en wordt er speciale 

aandacht besteed aan de bloemen die bij Maria horen. Iedere groep neemt 
ook bloemen mee naar de kerk.  Wij vragen de kinderen om, als ze dat thuis 
hebben of wellicht opa en oma, iets van Maria mee naar de kerk te nemen. 

Bijvoorbeeld een Mariabeeldje, een rozenkrans of misschien een Maria icoon of 
medaillon. Tijdens de viering worden deze voorwerpen op een daarvoor 

bestemd tafeltje gezet en zullen er ook de bloemen die de kinderen vanuit 
school hebben meegenomen bijgeplaatst worden. 
Pastoor Wellen zal in deze viering voorgaan. De viering begint om 8.45 uur en 

iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen. 
 

Trefwoord 
Met Trefwoord werken we in de periode rond Pinksteren van 14 mei t.m. 1 juni rond het 
thema “Kiezen”. 

  
We maken veel keuzes op een dag, van „s morgens vroeg tot ‟s 

avonds laat. Onze cultuur biedt ook veel mogelijkheden: uit 
hoeveel soorten chips kunnen we kiezen? Onze samenleving 
vraagt steeds meer om zelf beslissingen te nemen. Welke 

zorgverzekering, internetprovider of energieleverancier kiest u? 
Welke vervolgcursus gaat u doen?  

Bij het maken van keuzes spelen ervaringen en waarden, bewust of onbewust, een rol. 
En keuzes roepen grote vragen op: Hebben mensen alle vrijheid in hun keuze? Ben je 
verantwoordelijk voor de gevolgen van je keuze? Dat is onze levensbeschouwing. We 

vinden het belangrijk om kinderen daar al vroeg bewust van te 
maken. En dan valt er veel te ontdekken en te leren.  

 
De kinderen ontdekken in de drie weken hun antwoord op drie grote 
vragen: 

1. Wat kies jij zoal op een dag?:  
Bewustworden van hun keuzes en dat het soms een dilemma is; 

's Morgens voor de spiegel  

stel ik mijzelf de vraag:  

welke kleren kies ik?  

Wat trek ik aan vandaag?  



2. Waarom? Daarom?: overwegen van de motieven bij een keuze; 

3. Gekozen… en dan?:  
Stilstaan bij de gevolgen van een keuze, waar je soms spijt van kunt hebben. 

Door de drie weken wordt uit het Bijbelboek Ruth verteld. Over Noömi en Ruth en later 
Boaz die ieder een grote keuze moeten maken.  

Het verhaal begint met moeder Noömi die samen met haar man en twee zonen hun huis 
in Betlehem moeten verlaten vanwege een hongersnood. Zoals veel vreemdelingen in 
deze tijd hebben ook zij weinig keuze. Eenmaal in het vreemde land Moab, trouwen de 

zonen ieder met een Moabitisch meisje. Dan sterft de vader en kort daarna ook de twee 
zonen. Noömi besluit terug te gaan naar haar geboorteland Israël. Haar ene 

schoondochter kiest ervoor om in Moab te blijven. De andere 
schoondochter, Ruth, kiest ervoor om met Noömi mee te gaan. 
„Waar u gaat, zal ook ik gaan.‟, zegt ze. In Betlehem gekomen 

komt ze Boaz tegen en Boaz kiest ervoor om met Ruth te trouwen. 

 

Het is een levensecht verhaal dat de kinderen laat ontdekken dat 
je niet altijd vrij bent in het maken van keuzes, dat je soms voor 
dilemma‟s komt te staan en niet weet wat te doen. Dat je bij het 

nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar ook aan 
anderen kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat 

het zelf kunnen en mogen kiezen jou en anderen gelukkiger 
kunnen maken.  

 

Voor de joden is het boek Ruth heel belangrijk: ze lezen het 50 dagen na Pesach op hun 
Wekenfeest. Bij de christenen is het Pinksteren op die 50e dag na Pasen, gebaseerd op 
dat joodse Wekenfeest. Dan wordt het Pinksterverhaal verteld over hoe de mensen na 

Jezus‟ hemelvaart vurig en enthousiast naar buiten gingen om te vertellen over Jezus en 
hoe ze de Heilige Geest ervaren hebben. Het is het verhaal van het begin van de kerk, 

want op die dag kozen wel drieduizend mensen om zich te laten dopen en met Jezus 
verder te leven. In de middenbouw en bovenbouw staan we hier voor en na het 

Pinksterweekend bij stil. 
 
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: staan de KiVa activiteiten in het thema van samenwerken. Met z‟n tweeën 
een parcours afleggen in een hoepel? Lukt dat? En welke afspraken moet je dan maken? 

Of voortbewegen als een duizendpoot…  in groepjes van vier, op je knieën in een rijtje 
elkaar, de benen van het kind voor je vasthouden en dan proberen samen vooruit te 
komen.. 
 

In groep 3-4: werken we nog verder aan het thema “een fijne groep”. De komende 
lessen zullen we werken aan samenwerken. Want in een fijne groep kun je goed 

overleggen en elkaar helpen en zal je ook goed moeten samenwerken. Dit doen we door 

middel van opdrachtjes en spelletjes. 
 



In groep 5-6a: staan we elke week even stil bij een aantal klasseregels. Welke regels 

gaan goed en welke (nog) niet helemaal. Hierbij maken we ook gebruik van de 
thermometer en de laatste keer was het antwoord op de vraag „hoe we vinden dat het 

tot nu toe is gegaan‟ erg bemoedigend: 75-80% heeft een goed gevoel bij hoe het nu 
gaat. Op naar de 100%.......  

Daarnaast heeft onze groep afgelopen maandag de nieuwe regel van de maand 
gepresenteerd: „Wij komen voor elkaar op‟. In een kort toneelstukje hebben een paar 
kinderen dit uitgewerkt voor de hele school. 
 

In groep 6b/7a: hebben we de afgelopen week niet gewerkt aan hoofdstukken van het 
Kivaboek. We hebben gesprekken gehad over iets wegnemen van een ander, zonder te 

vragen en vertrouwen.  
 
Avondwandelvierdaagse 

 
De vierdaagse wordt dit jaar gehouden van maandag 11 tot en met donderdag 14 juni.  

Ook dit jaar kunnen de kinderen weer in schoolverband meelopen. 
De kinderen van groep 1 t/ m 4 lopen de route van 5 km. De leerlingen van de groepen 
5 en 6 kunnen kiezen of ze 5 of 10 km gaan lopen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 

lopen de route van 10 km. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer. Alleen de 
deelnemers die voor een medaille lopen betalen. Op donderdagavond ontvangen de 

deelnemers een medaille. U als ouder bent van harte welkom om als begeleid (st) er 
mee te wandelen.  
We starten alle avonden vanaf sporthal de Mencke in Uithuizen.  De starttijd is op 

maandag, dinsdag en woensdag 18.00 uur, op donderdag starten de 5 km lopers  om 
18.30 uur en de 10 km om 18.00 uur. We doen ongeveer anderhalf uur over vijf 

kilometer en verwachten dus rond half acht terug te zijn 
bij de plaats waar we gestart zijn. De 10 kilometer lopers 
zullen rond half negen terug zijn.  
 

De ouderverenigingen van de 3 basisscholen in Uithuizen 
of een sponsor zorgen beurtelings voor een kleine 

traktatie en iets te drinken onderweg, de kinderen 
hoeven dus zelf niets mee te nemen. 
 

Vandaag hebben de kinderen het aanmeldingsformulier voor de avondwandelvierdaagse 
mee gekregen. De formulieren en de bijdrage voor de kosten, kunnen tot en met 
donderdag 7 juni op school bij de leerkrachten worden ingeleverd. Daarna is lopen in 

schoolverband niet meer mogelijk. Het is de bedoeling dat alleen degene die zich hebben 
aangemeld meelopen.  
 

Meer informatie en nieuws over de wandelvierdaagse ontvangt u t.z.t. via de mail en de 
extra brief die de kinderen maandag 11 juni mee naar huis krijgen. 
We wensen deelnemers en begeleiders alvast een plezierige en sportieve vierdaagse toe. 

 
Schoolfoto’s 

De schoolfoto‟s zijn klaar! Voor de verkoop van de foto‟s zijn door de oudervereniging 
weer een aantal momenten ingepland: 
 

- Dinsdagavond van 18.30-19.00 uur 
- Woensdagmorgen van 8.15- 8.45 uur 
- Vrijdagmorgen van 8.15- 8.45 uur 

 
De pakketjes kosten per kind tussen de 12 en 14 euro( afhankelijk van of er broertjes- 

zusjesfoto‟s zijn gemaakt). Wilt u zoveel mogelijk met kleine bedragen betalen? Er is 
geen wisselgeld op school aanwezig. 



Nieuws uit groep 1-2a 

 
Na een heerlijke vakantie met mooi 

weer, is iedereen weer uitgerust en 
zijn we begonnen met ons nieuwe 
thema: kriebelbeestjes. Want vooral 

in deze tijd van het jaar zie je opeens 
weer allemaal kleine beestje 
tevoorschijn komen: mieren, vliegjes, 

wormen, pissebedden, slakken, torren 
en nog veel meer. Deze eerst week 

staat in het teken van rupsen en 
vlinders. We begonnen met het boek 
Rupsje nooitgenoeg. We hebben 

geleerd dat een vlinder eitjes legt, 
daar kruipt een rupsje uit. Als de rups groot genoeg is, maakt hij een cocon en uit die 
cocon komt een vlinder. Daarna zijn er verschillende rupsen en vlinders geknutseld. 

Vlinders zijn heel bijzonder, want we zijn erachter gekomen dat de vleugels hetzelfde 
zijn! Er zijn woorden gestempeld, torren geteld en de getallenrij t/m 20 hebben we 

samen helemaal opgeplakt in de goede volgorde. Tijdens het buitenspelen worden er ook 
beestjes gezocht. Inmiddels staan er in de klas 
al een paar bakjes met beestjes om te bekijken: 

een slak, spin, zilvervisjes en rupsen. We zullen 
de rupsen goed verzorgen en misschien komen 
er over een paar weken wel vlinders uit!.  

De letter die tijdens het thema centraal staat is 
de v van vlinder en vlieg. Omdat de f bijna 

hetzelfde klinkt als de v, leren we die ook. De 
kinderen mogen de komende periode weer 
spullen meenemen voor de lettermuur: dingen 

met de v en met de f.  
Deze week is er een nieuw meisje bij ons in de 
klas gekomen: Josefine Persoon. Volgende week 

komt ook Willemiek Idema voor het eerst wennen. Welkom allebei bij ons in de klas en 
heel veel plezier op de Schelp! 

Woensdag 23 mei is om 8.45 uur de Mariaviering in de kerk. U bent ook weer van harte 
welkom.  
Donderdag 31 maart 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.  
Op donderdagochtend 14 juni gaan alle kinderen van groep 0-1 samen naar het 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Voor dit bezoek zijn we op zoek naar 

ouders die voor vervoer en begeleiding kunnen zorgen. Volgende week komt er een lijst 
in de gang te hangen waarop u zich kan opgeven. In de volgende nieuwsbrief krijgt u 

meer informatie over dit leuke uitje! 
 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 

 
Nieuws uit groep 1b-2b 
 

Na twee weken vakantie, met vooral in de laatste week prachtig weer, en waarin de 
kinderen aan de verhalen te horen, veel leuke dingen beleefd hebben, zijn we afgelopen 

maandag begonnen met het thema: Kriebelbeestjes.  
Hoeveel poten heeft een duizendpoot, hoe ziet een mier er van dichtbij uit, welke 
diertjes leven er onder een tegel? Allemaal vragen die aan de orde komen in dit thema. 

Met vergrootglazen zoeken we in de tuin en op het plein naar kleine beestjes, we kijken 



hoe „snel‟ een slak zich voortbeweegt en griezelen af en toe bij het zien van een grote 

spin!  
Naar aanleiding van het prentenboek „Rupsje Nooitgenoeg, hebben we rupsen gemaakt 

en geteld wat de rups allemaal eet. We hebben 
ook een liedje over Rupsje Nooitgenoeg geleerd. 
In de loop van dit project gaan we het verhaal ook 

uitspelen. Op het digibord kijken we ook naar 
filmpjes over kriebelbeestjes en doen we taal- en 
rekenactiviteiten zoals het hakken en plakken van 

woorden en het seriëren van lang naar kort, van 
groot naar klein, van dik naar dun of van licht naar 

donker.  In de klas hebben we een bak met 
slakken (voor een paar dagen, daarna gaan ze 
weer naar buiten) en de kinderen vinden het heel 

bijzonder om te zien hoe deze diertjes zich voortbewegen. En… ze zijn helemaal niet zo 
langzaam als wordt gezegd.. Vandaag kwam Maikel uit groep 8 bij ons in de klas 
vertellen over zijn mierenhotel. Heel interessant!  

De letter die tijdens het thema centraal staat is de v van vlinder en vlieg. Omdat de f 
bijna hetzelfde klinkt als de v, leren we die ook. De kinderen mogen de komende periode 

weer spullen meenemen voor de lettermuur: dingen met de v en met de f. We hebben 
gezien dat de ondersteuning van 
klankgebaren bij deze letters heel 

effectief is. Door middel van deze 
gebaren weten de kinderen dat deze 
letters hetzelfde klinken maar dat het 

toch twee heel verschillende letters 
zijn. 

Er zijn al verschillende spullen voor de 
verteltafel over kriebelbeestjes, 
meegenomen. Fijn dat u samen met uw 

kind zo betrokken bent!! 
Meer informatie over het nieuwe thema 
kunt u lezen in de themabrief die de 

kinderen afgelopen maandag mee naar 
huis hebben gekregen.  

De plaat van de maand in onze groep is deze keer gemaakt door Chloé. Van harte 
gefeliciteerd Chloé! 
Woensdag 23 mei is om 8.45 uur de Mariaviering in de kerk. U bent van harte welkom 

deze viering bij te wonen.  
Maandag 28 mei komt er weer een nieuwe leerling bij ons in de klas. Zijn naam is Aidan 
Elias Tokaay. Hij is het broertje van Taisha uit groep 3. Welkom bij ons in de klas Aidan, 

wij wensen je heel veel leer- en speelplezier op de Schelp! 
Op donderdagochtend 14 juni gaan alle kinderen van groep 0-1, in het kader van het 

project Zilvertje,  samen met juf Wilga naar het Openluchtmuseum Het Hoogeland in 
Warffum. Voor dit bezoek zijn we op zoek naar ouders die voor vervoer en begeleiding 
kunnen zorgen. Volgende week komt er een lijst in de gang te hangen waarop u zich kan 

opgeven. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over dit leuke uitje! De 
kinderen van groep 2a zijn deze ochtend samen met de kinderen van groep 2b bij juf 
Lisette.  

Donderdag 31 maart 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.  

Wij wensen u alvast een fijn Pinksterweekend, 
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 

beestjes zoeken.. 

rupsje nooitgenoeg 



Nieuws uitgroep 3-4 

 
Bruine snoetjes in de kring op maandagmorgen, het leek wel of we zomervakantie 

hebben gehad. Wat was het mooi weer, echt een cadeautje. We hebben eerst in de grote 
kring geluisterd naar een aantal verhalen en daarna in kleine groepjes verder aan elkaar 
verteld.  

Met dit mooie weer zullen de gymlessen op maandag ook buiten worden gehouden. Juf 
Mignon bepaalt dit op de dag zelf. We gymmen op het kunstgras. Voor het buiten 
gymmen gebruiken we de sportkleding die we ook in de zaal aanhebben. Een korte 

broek is hierbij echt nodig. Verder zijn goede schoenen noodzakelijk. Sommige kinderen 
hebben goede zaalschoenen die zij gebruiken. Dat is geen probleem, alleen moeten de 

zolen thuis even worden schoongemaakt. De korreltjes die op het kunstgrasveld liggen, 
gaan tussen de ribbeltjes zitten en komen bij binnen gebruik in de hele zaal te liggen. Er 
mag ook gegymd worden op de gewone schoenen, dit mogen alleen geen slippers e.d. 

zijn! Ook voor het lopen in de rij van en naar gym liever geen slippers. De kinderen 
lopen hier niet lekker op en er vliegt regelmatig een slipper uit. 
De woensdaglessen blijven gewoon in de zaal. 

In verband met de Mariaviering in de kerk, vervalt de gymles van aanstaande woensdag. 
De kinderen worden gewoon op school verwacht. 

Vrijdag gaan de kinderen van groep 4 op schoolreis! Wat hebben we er zin in, lekker 
naar Drouwenerzand. De kinderen van groep 3 hebben deze morgen gewoon les. Juf 
Wilga is bij hen, juf Marian is mee met groep 4. 

Afgelopen dinsdag kwam Ietje Elich van de bibliotheek 
bij ons in de klas om te vertellen over het project 
Vakantielezen. Met het project Vakantielezen 

stimuleert Biblionet Groningen, samen met school en 
ouders, kinderen om tijdens de zomervakantie te 

blijven lezen. Daarmee blijft niet alleen het leesniveau 
op peil, maar ervaren kinderen dat lezen overal en 
altijd leuk is. We hebben van Ietje een hele mooie 

poster, landenkaart, gekregen waarop we stickers 
kunnen plakken voor elk gelezen boek. De boeken en stickers liggen in de klas en nadat 
we een boek uit hebben gelezen, moeten we kijken waar we een sticker kunnen plakken. 

Voor de zomervakantie gaan we met z‟n allen naar de bibliotheek. Tijdens dit bezoek 
zoeken de kinderen boeken uit die ze in de vakantieperiode kunnen lezen. Hier hoort u 

ronde de zomervakantie meer over. 
We zijn na de vakantie begonnen met het thema kriebelbeestjes. Vol enthousiasme is de 
groep er mee aan het werk. Elke pauze worden bakjes mee naar buiten gesleept en 

komen er weer beestjes mee naar binnen. We hebben zo langzamerhand al een 
mierenkolonie in de klas. De komende weken zullen we over een aantal insecten meer 
gaan leren. 

Voor een creatieve opdracht zijn we op zoek naar grote conservenblikken en 
bamboestokken in diverse diktes en lengtes. Hebt u iets voor ons, dan krijgen we het 

graag! 
 
Hartelijke groet, juf Yardena en juf Marian 

 
Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
Na een heerlijke meivakantie zijn we deze week begonnen aan 
de laatste periode tot de zomervakantie. Het was natuurlijk even 

weer wennen, maar inmiddels zitten we er weer „lekker‟ in! 
Deze week krijgt u de foto‟s die de fotograaf heeft gemaakt in 

april en we gaan komende vrijdag op schoolreis naar 
Drouwenerzand.  



Info hierover heeft u inmiddels gehad via de mail. 

Vanaf volgende week vrijdag (25 mei) gaan we elke week zwemmen i.p.v. de gymles in 
de sporthal. Op maandag verandert er niks, alleen dat de moeder van William voortaan 

op maandag meefietst naar de sporthal en de moeder van Huub op vrijdag meegaat 
naar het zwembad. 

 
Meester Freek en juf Yardena 

 

Nieuws uit groep 6b,7a 

 
Of je nou in de Breakdance, in het spookhuis, op de oldtimer baan of lekker gaat 

klimmen, morgen is er voor ieder kind wat te doen tijdens het schoolreisje in 
Drouwenerzand. We gaan er een leuke dag van maken!! U heeft deze week via de mail 
een brief ontvangen met de nodige informatie.  

Vanwege het schoolreisje, is er volgende week vrijdag, 25 mei, de eerste keer 
schoolzwemmen. We vertrekken om 8.35 uur met de hele groep van school. Woensdag 
23 mei is er een Mariaviering in de kerk om 8.45 uur. Pastoor Peter Wellen is bij ons op 

bezoek geweest om over Maria te vertellen. Hij heeft daarbij een aantal rozenkransen 
meegenomen. De kinderen waren erg geboeid aan het luisteren. U bent welkom bij deze 

viering. Op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni is groep 7b bij ons in 
de klas. Groep 8 gaat op kamp met juf Jeltje en juf Yardena. Wij wensen hen veel 
plezier. Komend weekend is het Pinksteren en is iedereen een extra dagje vrij. We 

verwachten de kinderen dinsdag 22 mei weer op school. Ook is er deze dag het dictee 
van woordpakket 33 t/m 36. De andere dictees schuiven ook een week op. We hebben 
een  bezoekje gehad van Michel van Roon, vogelliefhebber en actief medewerker bij het 

Groninger Landschap. Hij kwam de kinderen een korte presentatie geven over het 
Waddenfestival in Pieterburen op zondag 27 mei. De kinderen hebben ook een foldertje 

meegekregen.  Maandag 28 mei is juf Marloes weer in de groep.  
Wij wensen u allen een fijn weekend.  
 

Hartelijke groet, juf Marloes en juf Julia 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dichtworkshop groep 7a en 7b 
 

Op woensdag 25 april heeft groep 7 een dichtworkshop gehad van de Groningse dichter 
Tjitse Hofman. Elke leerling heeft een gedicht bedacht en opgestuurd naar het 
Poëziepaleis. We zijn benieuwd of we nog talentvolle dichters in onze groepen hebben…… 

We wachten af. 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 7b en 8 

 
Natuurlijk altijd een heerlijke tijd, zo‟n vakantie, maar met deze prachtige zonnige dagen 

is er echt volop genoten. Ontzettend fijn om al die blije verhalen te horen, dat heeft 
iedereen goed gedaan! En nu op naar nog… tien 
weken school. En wat voor weken, want maandag 

stond er al een kast ingericht met materialen over 
Schiermonnikoog. Het eindkamp is over twee weken. 
En aanstaande vrijdag gaan de groepen 4-7 leuk op 

schoolreis naar Attractiepark Drouwenerzand. De 
opgave voor de avondvierdaagse gaat mee, we 

hebben in juni de triatlon; de sportieve benen 
kunnen weer aan de slag!  
Afgelopen maandag was ook de laatste ouderavond 

met ouders van groep 8. Wat leuk om zoveel ouders, 
samen of alleen, bij ons weer in de kring te zien 
zitten. Verhalen worden uitgewisseld en er is goed 

gepraat over de laatste periode, met tal van speciale 
dagen. We bedanken iedereen van harte en wensen 

hen succes en plezier met alle taken, ook de ouders die ons straks nog extra zullen 
helpen met diverse zaken voor het naderende afscheid van groep 8. Het verslag van de 
avond, net als de lijst voor het eindkamp van de kinderen, komt binnenkort over de 

mail. De kinderen krijgen volgende week een eigen brief op papier mee.  
Pastoor Wellen was deze week bij ons te gast en vertelde de kinderen over de speciale 
Mariaviering, woensdagmorgen 23 mei in onze kerk. Hij legde ook de betekenis van het 

gebed „Wees gegroet‟ uit en de rol van de rozenkrans. Iedereen is uiteraard van harte 
welkom om de viering bij te wonen. Ook Michel van Roon, van stichting Het Groninger 

Landschap was weer bij ons in de klas. Deze keer met een opgezette otter, spitsmuis en 
een torenvalk. En op zijn altijd zo enthousiaste manier nodigde hij de kinderen weer uit 
voor het Waddenfestival, op zondag 27 mei van 11.00-17.00 uur. Dit alles in en rondom 

de Buitenplaats Noordkust in Pieterburen. We hopen dat hij weer veel kinderen en hun 
gezin mag ontmoeten, de folder is mee gegaan naar huis.  
Morgen zwemmen de kinderen van groep 8 wel. Hun zwemles is deze keer van 11.00-

11.30 uur. Juf Yardena fietst met de kinderen weer terug naar school en vanaf daar zijn 
ze vrij. Groep 8 besteedt de dag verder aan het voorbereiden van de eindmusical.  

 
Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VROLIJKE EN MYSTERIEUZE VERHALEN OP DE MENKEMABORG 

 
De Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg organiseert op vrijdag 25 mei a.s.   

Vrolijke en Mysterieuze verhalen voor kinderen en volwassenen in de tuin van de 
Menkemaborg door verhalenvertelster, Gerda Noordam.  



De verhalen worden omlijst met de klanken van bijzondere muziekinstrumentjes. 

Als het droog en mooi weer is dan zullen de verhalen in de tuin van Menkemaborg 
worden verteld. Mocht het regenen of heel hard waaien dan zal er worden uitgeweken 

naar het Schathoes van de Menkemaborg.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

19:00 – 19:45 uur Vertelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
20:15 – 21:00 uur Vertelling voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen 
  

De toegang is gratis voor Vrienden van de Menkemaborg en hun kinderen; niet-leden en 
kinderen betalen € 1,00 per persoon. Wordt u tijdens deze avond lid van de Vereniging 

van de Vrienden van de Menkemaborg, dan is de toegang gratis. 
 
Het lidmaatschap kost € 13,75 per jaar. U heeft dan het hele seizoen recht op toegang 

tot de tuinen voor 2 volwassenen en kinderen van de kaarthouder beneden 18 jaar. Ook 
heeft u éénmaal per jaar toegang voor twee personen in de borg, met uitzondering van 
speciale evenementen. Opgave kan op 25 mei voorafgaand aan de vertelling bij de borg.  

 

Wij zien u graag op 25 mei a.s. 

 
 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 mei 2018 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

