
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

JUNI 
 

11 t/m 14: Avondwandelvierdaagse 
14: Groep 0-1 naar het Openluchtmuseum in Warffum 
22: Voorstelling Peter en de Wolf – 19.00 uur in de Mencke 

27: Triatlon groep 5 t/m 8 
28: Scholendag Op Roakeldais (groep 3 t/m 8) 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
In memoriam Joop  - meester-  van Bergen 

 
Op maandag 21 mei overleed Joop van Bergen. Voor ons meester van Bergen. In 1950 
begon hij als onderwijzer aan onze school. Ruim 40 jaar was hij hier werkzaam. Wij 

herinneren hem als een zeer betrokken onderwijzer. In het bijzonder de manier waarop 
hij iets kon uitleggen, het op boeiende wijze vertellen van verhalen, zijn kennis van 
geschiedenis en zijn liefde voor het Hogeland. Na zijn pensioen kwam hij nog regelmatig 

informeren naar het wel en wee op school. Ook was hij altijd bij de schoolvieringen in de 
kerk.  

 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.  
 

Overblijven 
 
Over 2 weken krijgen alle kinderen een overblijfformulier mee voor het schooljaar 2018-

2019. U kunt alvast nadenken over de invulling daarvan. 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     31 mei 2018 

Juni: 

01: Aidan Elias Tokaay 
02: Juf Corrie 
04: Roos Markerink 

06: Lindsay Drost 
11: Sanne Guikema 

 

JARIGEN: 



Identiteit: 

 
Mariaviering 23 mei in de kerk 

 
Woensdagmorgen 23 mei hadden wij 

een Mariaviering in de kerk. In deze 
viering stond Maria als moeder, 
centraal. Een aantal leerlingen had een 

Mariabeeldje of een rozenkrans 
meegenomen en alle groepen hebben 

bloemen bij de beeldjes neergezet. 
Pastoor Peter vertelde over Maria en 
samen zongen wij Marialiedjes. Foto‟s 

van deze viering staan op de website. 
 

Trefwoord 

 

In de twee weken van 4 t.m. 15 juni staat in Trefwoord het thema „Macht‟ centraal. 

„Macht‟ is een groot woord, dat al gauw negatief klinkt in onze oren. Maar in de kern is 
„macht‟: het vermogen om invloed uit te oefenen op situaties en personen. En daar is 

niets mis mee. De uitoefening van macht zorgt ervoor dat alles loopt zoals het moet. 
Wat zouden we moeten zonder politieagenten en ministers? Maar denk ook aan ons als 
leerkrachten of u als ouders. De vraag is alleen hoe je die invloed uitoefent. Er ontstaat 

een probleem als macht misbruikt wordt.  

 

De kinderen gaan nadenken over wat macht is en hoe je die het best kunt 

gebruiken. De jongsten denken een week na over „Wie zijn de baas?‟. Ze 
zien een serie petten en bedenken van wie die zijn. Dat zijn zichtbare 

bazen. En kennen ze een scheidsrechter of een koning? Wat doen die? En 
wat als de baas weg is? In de tweede week komen de jongste kinderen 

voor de vraag te staan wat je doet als iemand de baas speelt en onterecht 
zegt wat anderen moeten doen. Hoe ga je om met zulke „baasjes‟? 

 

In de midden- en bovenbouw luidt de vraag in de eerste week “Waar kom je mensen 
met macht tegen?”. Elke dag komt er een andere baas op het toneel: wie is de baas op 
het voetbalveld, in het land, in de klas, op straat en jawel, ook bij u thuis?  

In de tweede week worden verschillende machtsmiddelen verkend. Welke macht kun je 
uitoefenen met spieren, met je gedrag, met media, met geld of met jouw stem, bv. bij 

verkiezingen? Machtsmiddelen hoeven niet altijd negatief te zijn. Ook hier: het gaat 
erom hoe je ze inzet. 

 

Het bijbelverhaal in deze weken vertelt over koningen. De mensen van 
Israël willen een koning, maar profeet Samuel vraagt zich af of ze wel 

een koning nodig hebben. God is er toch is om voor hen te zorgen. Toch 
kiest Samuël uiteindelijk een koning. En zo wordt Saul de eerste koning. 
Dan komt herder David, die de grote reus Goliath verslaat door hem 

met een steen te raken, midden op zijn voorhoofd. Saul merkt dan dat 
de mensen liever David als koning hebben. Maar zover is het nog niet in 

deze weken. De kinderen horen hoe David bevriend raakt met Jonathan, 
de zoon van koning Saul. Maar koning Saul moet niets hebben van 
David en dat laat hij merken. U begrijpt: ook bij dit verhaal is de vraag: 

waarvoor is een koning nodig? wat doet een goede koning en welke machtmiddelen mag 
hij wel of niet inzetten?  

 
Het verhaal van koning Saul en David gaat verder in het volgende thema van Trefwoord. 



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: hebben we de afgelopen twee weken samenwerkopdrachten gedaan. Waar 
moet je op letten als je samen aan een doel werkt.. De komende twee weken praten we 

over iemand beter leren kennen. Wat kun je iemand vragen als je hem/haar beter wilt 
leren kennen. En gaan we middels korte verhaaltjes ontdekken hoe je iemand kunt 

helpen om bij een groep te horen. Of bij een spel te betrekken.  
 

In groep 3-4: Vragen of je mag meedoen met een groep is niet altijd makkelijk. Je kunt 
wel wachten tot je gevraagd wordt, maar het is afwachten of de groep wel doorheeft dat 

je mee wilt doen. We hebben de afgelopen weken in rollenspel geoefend hoe je dat 
vragen het best kunt doen. Hoe sta je, hoe vraag je? Wel een beetje spannend, maar we 
hebben geleerd dat als ij iets wilt, je dat zelf moet regelen! 

En ja, er kan soms nee gezegd worden, ook daar leren we mee omgaan. We hebben 
geleerd dat er bij nee ook een reden moet worden gegeven, bijvoorbeeld dat er even 

een spel uitgespeeld moet worden en dat er bij de nieuwe ronde meegespeeld kan 
worden. Maar soms kan het gewoon niet en wat doe je dan?  
Veel gesprekken en veel rollenspellen, er wordt enthousiast meegedaan.  
 

In groep 6b/7a: zijn we in thema 5 in gesprek gegaan over Verborgen Pesten. We 
hebben filmpjes gekeken vanuit de KiVa methode, waar dit duidelijk zichtbaar was. De 
kinderen konden heel goed uitleggen wat de boodschap van de filmmaker was. 

Daarnaast hebben we de rollen binnen een pestsituatie herhaald met behulp van een 
PowerPoint . Kun je aan kinderen zien of ze pester, slachtoffer, meekijker of meeloper 

zijn? Zij vinden van wel. Een houding of een blik kan al iets zeggen. Met deze informatie 
hebben alle kinderen zelf een stripverhaal 
gemaakt waar zij zelf een verborgen 

pestsituatie in moesten verwerken. In de 
werkvorm “lopen en elkaar ontmoeten” zijn er 
strips met elkaar gedeeld. Het was mooi om te 

zien hoe de boodschap over kwam. 
 



In groep 7b/8: hebben we deze week een start gemaakt met thema 7: 'Pesten in de 

groep'. N.a.v. dingen die wel eens tegen elkaar gezegd worden, in de klas of daar 
buiten, hebben we met oneens of eens gereageerd op beweringen. Ook hebben we 

gesproken over hoe het komt dat de meeste kinderen tegen pesten zijn, maar dat  het 
dan toch wel eens gebeurt. Lachen of op een afstandje staan toekijken is ook een rol die 

gespeeld wordt, ook al lijkt de invloed daarvan niet zo groot. Maar dat is het voor het 
gepeste kind wel. Om meningen en gedragingen nog meer overeen te laten komen 
mocht iedereen een lijst opstellen van scheldwoorden die we niet meer willen horen. 

Schelden met woorden over een ernstige ziekte willen we absoluut niet meer horen, we 
waren het allemaal eens. En we sloten af met wat we dan juist wel willen horen. 'Ik vind 

je een lieve vriendin' hoorden we. Of 'Je bent vet cool!'. Elke maandag gebruiken we ook 
de klassenbox. Voor vragen, klachten of een compliment. Deze keer had iemand er 
eentje geschreven voor  groep 7b, omdat ze zo'n leuke groep zijn! 

 
Avondwandelvierdaagse 

 
Van maandag 11 tot en met donderdag 14 juni is de 
avondwandelvierdaagse.  

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 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.  

Wilt u als uw kind een avond niet kan lopen dit melden bij juf Truus.   
Dit jaar hebben we sponsors gevonden die de wandelaars alle avonden onderweg gaan 
trakteren op wat lekkers en drinken, de kinderen hoeven dus zelf niets mee te nemen. 

De intocht is donderdagavond 14 juni op de Blink.  
Daar zal duidelijk aangegeven worden waar de Schelp zich kan opstellen. De wandelaars 

worden tegen half acht verwacht, zij ontvangen daar hun medaille.  Om half acht 
vertrekken de wandelaars voor een rondgang, begeleid door een muziekkorps,  via het 
centrum van Uithuizen naar sporthal de Mencke.  
 

De aanmeldformulieren en de bijdrage voor de kosten (€5,-), kunnen nog 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.  
 

Maandag 11 juni krijgen alle deelnemers nog een brief met informatie mee van school. 
We wensen deelnemers en begeleiders alvast een plezierige en sportieve vierdaagse toe. 
 

Namens de Schelp, Leo Tebbens 

 
De traktatie van De Schelp wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
   

 

 
 

 
 
 

 



Verslag MR-vergadering maandag 14 mei 2018.  

 

Maandag 14 mei jl. heeft de MR weer vergaderd en de volgende punten zijn aan de orde 
geweest: 

 De bouw van de nieuwe school houdt de gemoederen nog steeds goed bezig. Er 

zijn weer nieuwe onderzoeken gaande m.b.t. de constructie van de vloeren. Wordt 

vervolgd….. 

 Plan van aanpak groep 5-6a: Er is veel gebeurd in deze groep en de conclusie is 

dat het steeds beter gaat! Binnenkort zal de gespreksgroep nog een keer weer bij 

elkaar gaan zitten om de laatste stand van zaken te bespreken. 

 We hebben de nieuwe wetgeving m.b.t. de privacy besproken. Deze geldt ook 

voor onze school.  

 Het nieuwe vakantierooster voor 2018-2019 wordt besproken en t.a.v. de 

meivakantie moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt met de andere 

basisscholen in Uithuizen. 

 De formatie voor komend seizoen is nog niet helemaal rond. Wel is duidelijk dat 

we uit de „Slobgelden‟ een deel krijgen, waarmee we gunstiger uitkomen voor 

komend seizoen. 

 Komend najaar gaat het hele schoolteam een cursus volgen over „Pedagogisch 

tact‟, opgezet door Primenius. 

 De opvolging van Sylvian als MR-lid door Jack moet nog officieel bekrachtigd 

worden middels de juiste procedure. Dit wordt binnenkort geregeld. Peter wordt 

komend seizoen de nieuwe voorzitter en vanuit het team moet nog bekeken 

worden wie zitting nemen in de MR. 

De volgende MR-vergadering staat gepland voor maandag 25 juni 2018 om 19.00 uur. 

Heeft u punten in te brengen dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. De punten 
moeten (indien mogelijk) een week voor de vergadering zijn ingediend. 
 

SPGE Buitenschoolse opvang 
 

Zoals u wellicht heeft vernomen  wordt de verhuizing naar de nieuwe school noodzakelijk 
uitgesteld. Ook voor de SPGE is dat een teleurstelling. 

Maar dat betekent niet dat wij niet doorgaan met het opzetten van de buitenschoolse 
opvang. We zullen het alleen op een iets andere manier gaan vormgeven. Inmiddels 
staan onze producten en de bijbehorende „spelregels‟ vermeld op de website van de 

SPGE www.peuterspeelzaleneemsmond.nl. 
Ook het inschrijfformulier voor de BSO is op de website te vinden of verkrijgbaar bij u op 

school. 
Op dit moment zijn wij bezig met het zoeken van een alternatieve locatie voor de BSO 
zodat we na de zomervakantie van start kunnen gaan. We zien de inschrijvingen graag 

tegemoet! 
Voor vragen kunt u bellen met de centrale administratie van de SPGE tel. 0595-432603 

of mailen met info@bsohethogeland.nl 
 
Schoolreisje groep 0-1-2-3  

 
Dit jaar gaan we met de kinderen van de onderbouwgroepen op 
donderdag 5 juli naar Nienoord in Leek! Voor dit schoolreisje hebben 

we, in verband met de kosten,  ervoor gekozen met auto‟s te gaan. 
Veel ouders zijn in het verleden al eens mee geweest en we proberen 

alle ouders in de onderbouw een keer mee te laten gaan al zal dat 

http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl/
mailto:info@bsohethogeland.nl


niet altijd lukken. Binnenkort zullen we ouders gaan benaderen die deze donderdag met 

ons mee kunnen als chauffeur en begeleiding.  
 

Met vriendelijke groeten, De leerkrachten van de onderbouw 
 
Nieuws uit groep 0-1-2a 

 
Deze weken hebben we gewerkt over kriebelbeestjes; mieren, spinnen, rupsen, vlinders, 
wormen, torren, slakken, bijen, vliegen. We hadden twee verschillende soorten boeken 

in de klas: prentenboeken met een verhaal erin en informatieve boeken waarin we 
allerlei dingen konden bekijken en opzoeken over de beestjes. Ook hebben we 

verschillende filmpjes bekeken: hoe maakt een spin zijn web? Hoe leven mieren? Hoe 
ziet een bij eruit? En natuurlijk hebben we ook zelf diertjes gezocht en bekeken. Het was 
deze week zo warm, dat we de zandtafel hebben veranderd in een watertafel. Vandaag 

gaan alle werkjes mee naar huis en maken we 
ruimte voor een nieuw thema.  
Volgende week starten we met het thema 

Verkeer & vervoer. We gaan leren, werken en 
spelen over wat er allemaal rijdt op straat, 

wat is veilig en onveilig, oversteken, 
verkeersregels, verkeerslichten en nog veel 
meer! De kinderen mogen voertuigen en 

andere dingen meenemen die te maken hebben met het thema. De letters die tijdens 
het thema centraal staan zijn de b van bus en de d van deur. 
Volgende week komt er weer een nieuw meisje bij ons in de klas: Lisa Bos. Welkom bij 

ons in de klas en heel veel plezier op de Schelp! 
Maandag 11 juni is Sanne jarig. Ze wordt 5 jaar. Alvast gefeliciteerd en een hele fijne 

dag! Op Maandag 11 juni start ook de Avondvierdaagse. De opgaveformulieren kunnen 
uiterlijk donderdag 7 juni worden ingeleverd.  
Op donderdagochtend 14 juni gaan alle kinderen van groep 0-1 samen naar het 

Opluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Meer informatie hierover vindt u elders in 
de nieuwsbrief. Juf Wilga gaat mee met groep 0-1 naar het museum. De kinderen van 
groep 2 blijven bij juf Lisette op school. Donderdag 28 juni en woensdag 4 juli zijn  de 

rapport-voortgangsgesprekken. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het rooster. Wij 
vragen u, als de het tijdstip u niet past, zelf te ruilen met een andere ouder.  Wel graag 

even aan de leerkracht doorgeven. Het rooster hangt in de gang.  
 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 

 
Bezoek Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum – Groep 0-1 

 
Donderdagochtend 14 juni gaat groep 0-1, in het kader van 
het project Zilvertje, naar het Openluchtmuseum Het 

Hoogeland in Warffum. De kinderen hoeven voor deze ochtend 
geen fruit en drinken mee naar school. Juf Wilga gaat mee met 
groep 0-1 naar het museum. De kinderen van groep 2 blijven 

bij juf Lisette op school. Voor dit bezoek aan het museum zijn 
we nog op zoek naar ouders die voor vervoer en begeleiding 

kunnen zorgen. We vertrekken om 9.45 uur en zijn om 12.00 
uur terug. Als u kunt rijden wilt u dan uw naam noteren op de lijst die in de gang hangt? 
Alvast bedankt! 

 
 
 

 



Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Mieren, torretjes, slakken, wormen, motvlinder, spinnetjes en andere kriebelbeestjes… 

we hebben ze allemaal gezien tijdens het project kriebelbeestjes. Sommige in het echt, 
andere op filmpjes op het digibord. De kinderen hebben enthousiast gezocht naar kleine 
beestjes op het plein en in de tuin en met een vergrootglas waren ze nog beter te zien! 

We hebben spinnen, slakken en lieveheersbeestjes gevouwen en geverfd, libelles 
gemaakt, rupsen geplakt van cirkels en gemaakt van 
muizentrapjes. Tijdens de rekenlessen hebben we het 

lijf van een rups gemaakt aan de hand van 
telkaarten, we hebben geteld hoeveel het hongerige 

rupsje eet en fruit geordend op eigenschappen. 
Maandagmiddag heeft juf het boek 
van Igor de stippelkampioen 

voorgelezen: De Stippelspelen is de 
allerbelangrijkste sportwedstrijd 
van de wereld voor gestippelde 

atleten. Igor heeft flink getraind. 
Eindelijk gaat ook hij naar de 

Stippelspelen. Maar in welke sport 
zou zo'n piepkleine, atleet 
uitblinken? Daarna hebben wij onze 

eigen Stippelspelen gehouden, 
groep 1 maakte de stippelvlag, en 

in het speellokaal liet iedereen zijn/haar talent zien bij het 

verspringen, de push ups, en de sitt ups, het zwaaien aan de ringen, 
het ringen gooien en het hoogspringen.  De kinderen hebben 

geweldig hun best gedaan en allemaal een medaille verdient! 
Vandaag sluiten we het project af en gaan alle werkjes mee naar huis. Foto‟s van het 
project vindt u binnenkort op de website. 

Vanaf volgende week staat het thema: „verkeer en vervoer’ centraal. We gaan leren, 
spelen en werken over: veilig en onveilig, hoe moet je oversteken, verkeersregels en 

verkeersborden, hoe zit je veilig in een auto, hoe kom je naar school, welke 
vervoersmiddelen ken je? De kinderen mogen voertuigen en andere dingen die te maken 
hebben met het thema mee naar school nemen. De letters die tijdens het thema 

centraal staan zijn de b van bus en de d van deur. 
Morgen is Aidan jarig. We vieren zijn verjaardag maandag 4 juni op school. Van harte 
gefeliciteerd Aidan, wij wensen je een fijne verjaardag toe.  

Vanaf vrijdag 1 juni mogen de kinderen van groep 2, (mits het goed weer is) om te 
wennen aan de structuur van groep 3, iedere vrijdag, samen met de andere groepen 

tijdens de kleine pauze buiten hun fruit eten. Wilt u hier met het meegeven van fruit en 
drinken, rekening mee houden?  
Als de kinderen het willen, mogen ze (bij goed weer) ook voor schooltijd buiten blijven 

spelen. Ze komen dan om half negen binnen als de bel gaat.  
Van maandag 11 t/m donderdag 14 juni is de Avondwandelvierdaagse.  
Vorige week hebben de kinderen het aanmeldingsformulier meegekregen. Als uw kind 

mee gaat lopen wilt u dan het aanmeldformulier, samen met het geld, uiterlijk 
donderdag 7 juni inleveren?  

Op donderdagochtend 14 juni gaan alle kinderen van groep 0-1 samen naar het 
Opluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Meer informatie hierover vindt u elders in 
de nieuwsbrief. Juf Wilga gaat mee met groep 0-1 naar het museum. De kinderen van 

groep 2 blijven bij juf Lisette op school. 
Donderdag 28 juni en maandag 2 juli houden we de rapport-voortgangsgesprekken. Bij 

deze nieuwsbrief ontvangt u ook het rooster. Wij vragen u, als de het tijdstip u niet past, 
zelf te ruilen met een andere ouder.   



Wel graag even aan de leerkracht doorgeven. Het rooster hangt in de gang.  

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 
 

Er wordt vol enthousiasme gewerkt aan het thema kriebelbeestjes in de groep. Na de 
mieren hebben we afgelopen week allerlei verschillende insecten in de loeppotjes 

bekeken. Wat is het interessant om de dieren eens goed te bestuderen. We zijn er in 
ieder geval achter gekomen dat er veel verschillende insecten zijn. Met name de larve 
van een lieveheersbeestje was wel bijzonder, dat wisten we nog niet! 

Deze en ook nog volgende week werken we over bijen. Erg belangrijk voor onze natuur 
en leerzaam natuurlijk. 
Groep 4 is al hard op weg met de tafels. Afgelopen week hebben de kinderen de tafel 

van 6 afgerond. Heel knap hoe goed dat al ging. We gaan nu aan de slag met de tafel 
van 7. Blijft u de andere tafels wel herhalen? Verder zijn we met rekenen gestart met 

een nieuw blok, waarbij deze eerste week het klokkijken weer op het programma stond. 
Klokkijken digitaal en analoog, alle kloktijden komen aan bod.  
Groep 3 is in het nieuwe blok begonnen met het tellen in sprongen van 10 en telt ook al 

verder vanaf een tiental in sprongen. Verder blijven we hard oefenen op het rekenen tot 
20, met name als we over het tiental moeten. Het splitsen is nog wel lastig. 
Vanaf komende week dinsdag krijgen de kinderen van groep 4 3 dinsdagen les van de 

muziekschool Hunsingo rondom het muziekproject “Peter en de Wolf”. Zij volgen dit 
project samen met de kinderen van groep 5 en 6. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier 

meer informatie over.  
 
Met vriendelijke groeten, juf Yardena en juf Marian 

 
Voorstelling Peter en de Wolf 
 

Op uitnodiging van muziekschool Hunsingo speelt het Veenkoloniaal Symfonieorkest 
Peter en de Wolf, van Sergej Prokofjev. De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van 

scholen in de omgeving worden hierbij betrokken. De voorstelling is op vrijdag 22 juni 
om 19.00 uur in de sporthal de Mencke. De toegang is gratis. Drie weken van tevoren 
krijgen de kinderen van groep 4,5,6 een voorbereiding op school. Houd u de datum vrij! 

Het wordt een muzikaal spektakel.  
 
Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
In deze laatste periode tot aan de zomervakantie zijn we hard aan het werk om alle 

vakken af te ronden. Er staan nog een paar afrondende toetsen op het programma voor 
geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook voor rekenen, taal en spelling. De resultaten 
zullen verwerkt worden in het laatste rapport dat de kinderen begin juli meekrijgen, na 

de laatste rapportagegesprekken (28 juni, 2 en 4 juli). Binnenkort ontvangt u het rooster 
met de dag en tijd waarop u wordt verwacht. Ook de resultaten van de CITO-toetsen 

zullen hierin worden meegenomen. Deze nemen we 
af in de komende 3 weken. 

Afgelopen dinsdag is groep 6 naar de Menkemaborg 
geweest en heeft de audiotour gevolgd door het 
gebouw, erg leerzaam! Dat laatste gold ook voor het 

doolhof, maar dan vooral: hoe kom je er weer 
uit…….. 

Inmiddels zijn we ook begonnen met het zwemmen op vrijdag i.p.v. de gymles.  
 
Meester Freek en juf Yardena 



Nieuws uit groep 6b,7a 

 
In mei zijn we veel vrij. Eerst al 2 heerlijke weken meivakantie, en nog een lang 

Pinksterweekend met veel zon. We genieten van dit zomerse weer tijdens de pauzes en 
zwembadbezoekjes. Maar deze warmte zorgt ook voor vermoeidheid en veel buiten 
vertier. Lekker genieten, maar het blijft ook belangrijk om je goed voor te breiden voor 

de laatste huiswerktoetsen. In het toetsrooster zijn een aantal wisselingen geweest en 
gaande. De kinderen worden zelf op de hoogte gehouden en we proberen u via de mail 
of Parro in te lichten. In juni zullen er verschillende citotoetsen afgenomen worden, 

waarbij er van de kinderen nog volle concentratie 
verwacht wordt. Het schoolreisje naar Drouwenerzand 

was een groot succes. Eerst al veel plezier achter in de 
bus. Binnen 5 minuten in het park  zaten de eerste 
kinderen al in die enge dingen, over de kop en gillend van 

plezier. Juf hield het toch echt bij het spookhuis en de 
vele botsauto‟s avonturen. Het was natuurlijk allemaal op 
juf af in de botsauto!!  

Halverwege juni is het weer tijd voor de wandel4daagse. 
De aanmeldingen komen langzaam “binnenwandelen”.   

Tijdens de kampdagen van groep 8 op woensdag en 
donderdag zijn de kinderen samen met hun jaargroep. Op 
vrijdag komt groep 7b bij ons in. We gaan met groep 

6b,7a, en 7b, alleen deze dag, direct om 8.30 zwemmen. 
De kinderen worden om 8.20 uur bij de ingang van het 
zwembad verwacht of fietsen om 8.10 uur met juf mee 

vanaf school. Vorige week vrijdag is er een botsing 
geweest tussen 2 kinderen tijdens het fietsen. Het was fijn dat er een ouder mee was op 

de fiets om te helpen, en dus ook noodzaak. De lijst met fietshulp hangt in de gang, 
maar is nu nog leeg. Graag zie ik daar namen op staan. Al kunt u maar een keer, alle 
hulp is zeer welkom. Gelukkig is Shadee weer herstellende van een gekneusde knie. 

Op woensdag 27 juni is de tweejaarlijkse triatlon voor de groepen 5 t/m 8. U kunt van 
de klassenouders een telefoontje verwachten voor hulp tijdens deze ochtend. Vanaf 
dinsdag 5 juni krijgen de kinderen van groep 4,5 en 6a en 6b, voorbereidingslessen (half 

uurtje) voor de voorstelling Peter en de wolf. Meer informatie staat elders in de 
nieuwsbrief. Komende week is ook een nieuwe regel van de maand en tekenen we over 

het thema verkeer voor de plaat van de maand. Bij de nieuwsbrief zit een bijlage van 
het rapportrooster voor de laatste rapportgesprekken. Voor groep 6 zijn er kwartiers 
gesprekken, voor groep 7 zijn er halfuur gesprekken gepland. Dit zijn gesprekken waar 

deels het rapport en deels de plaatsingswijzer wordt besproken en het voorlopig advies 
wordt gegeven. Wij wensen u allen een fijn weekend toe. 
  

Hartelijke groet, juf Marloes en  juf Julia 
 

 
 
Nieuws uit groep 7b en 8 

 
Wat een zonnige dagen beleven we met elkaar. We genieten 

ervan, ook al valt het soms niet mee met de warmte binnen. 
Gelukkig bood een extra zwemmoment op de dinsdag dan 
heerlijke verkoeling! We adviseren de kinderen een waterflesje 

voor op school mee te geven, deze kunnen ze dan steeds even 
vullen.  

De kinderen van beide groepen hebben nog twee spellingdictees 
te gaan, de kinderen van groep 8 ook nog twee Engelse dictees: 



- Dinsdag 12 juni werkwoorddictee 37-40 

- Dinsdag 19 juni controledictee 33-40 

- Donderdag 7 juni Engels dictee 2  

- Donderdag 21 juni Engels dictee 3 

De kinderen van groep 7 zijn ook begonnen aan het laatste blok van geschiedenis, dat 

over de Tweede Wereldoorlog gaat. We sluiten het deze keer niet af met een toets, 
omdat eens in de twee jaar we er in de bovenbouw een groter project over houden. Dat 
krijgen de kinderen dus in groep 8. Hiervoor in de plaats bereiden de kinderen een eigen 

presentatie voor over een historische figuur. Allerlei personen komen voorbij, zoals 
Confucius, Jezus Christus, Anne Frank. Ze doen dit in twee- of drietallen, maar het mag 

ook alleen. Ze bereiden dit veelal thuis voor, maar ze krijgen ook op school de 
gelegenheid om hier wat tijd aan te besteden. Het mag in de vorm van een lied, een 

toneelspel, een PowerPoint, een Prezi, met een bouwwerk, in de vorm van een spel etc. 
We laten ons heel graag verrassen! De data zijn maandag 18 en maandag 25 juni. 
Maandag 4 juni bespreken we welke kinderen als eerste aan de beurt zijn. We wensen 

iedereen heel veel succes en plezier!  
We weten dat er weer een leuke groep gaat lopen, maar helaas zijn er nog maar weinig 

aanmeldingen binnengekomen voor de 
avondvierdaagse. Graag even inleveren, 
met het geld in de envelop.  

En voor nu zeggen wij: groetjes vanaf het 
mooie Schiermonnikoog, waar we terug 

zijn met weer een fijne groep 8! Met een 
nieuw kamplied, volle tassen, veel zin, 
flinke plannen…  

 
Hartelijke groet,  

Juf Jeltje en juf Yardena 
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