
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

JUNI 
 

14: Laatste avond 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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vanuit de directie 
 

Groepsindeling: 
 

De groepsverdeling voor volgend jaar is duidelijk. We gaan werken met 6 groepen:  
 

Groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6, groep 7 en groep 8.  
 

Juf Judith heeft besloten na dit schooljaar te stoppen als leerkracht op RKB De Schelp, 
na vele jaren aan de school verbonden te zijn. We snappen haar besluit, maar zullen 

haar missen als collega. Gelukkig zien we haar als ouder nog gewoon op school. We zijn 
nog op zoek naar vervanging, waardoor de verdeling van de leerkrachten nog even op 
zich laat wachten. Zodra dit helder is, zullen we u op de hoogte brengen. 

 
Avond 4-daagse: 
 

Vanavond is de laatste avond van de Avond 4-daagse met de intocht. Tot dusverre 

hebben we gelukkig met lekker weer kunnen lopen. We wensen iedereen vanavond een 
fijne intocht! 

 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     14 juni 2018 

Juni: 

16: Mina Bos 
20: Nathaniel en Nikitta Nalumansi 

25: Leonie Bos 
 

JARIGEN: 



Toch ook nog even een kritische noot. We krijgen berichten dat niet alle kinderen zich 

aan de afgesproken regels houden, hier zullen we ze op school aanspreken. Toch willen 
we ouders die meelopen ook vragen bij te sturen als hun eigen kind gedrag vertoond dat 

niet gewenst is, om ervoor te zorgen dat de Avond-4-daagse voor iedereen leuk blijft. 
 
Onderwijsvernieuwing: 
 

Het onderwijs is altijd in beweging. U heeft vast al eens gelezen over de 21e -eeuwse 
vaardigheden. Vaardigheden die kinderen nodig hebben om in de toekomst te kunnen 
leven en werken. Vanuit ons bestuur (Primenius) hebben alle scholen de opdracht 

geregen om meer gepersonaliseerd te werken. Dit betekent dat je meer per kind gaat 
kijken hoe kinderen het beste kunnen leren en wat ze van de leerkracht nodig hebben. 

In het team zijn we bezig om dit idee verder uit te werken en te vertalen naar een 
andere manier van instructie geven en kiezen voor werkvormen, waarin talenten van 
kinderen nog beter helder worden en tot hun recht komen. In het team en de MR zal het 

plan van aanpak besproken worden. We zullen u in de nieuwsbrief op de hoogte houden 
van dit proces. Mocht u vragen hebben, dan bent u altijd welkom. 
 

Onlangs hebben we bezoek gehad van de auditcommissie van Primenius en de 

onderwijsinspectie. Deze hebben we meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen waar we 
mee bezig zijn. Er werd aangegeven dat het pedagogisch klimaat voelde als een warm 

bad. De besproken ontwikkelingen werden door beide ondersteund en ook gewenst 
geacht.  
 

Opruimen: 
 

Doordat het nieuwe gebouw nog een tijdje op zich zal laten wachten, zullen we nog wel 
even in het huidige gebouw zitten. We hebben besloten al wel vast te beginnen met 

opruimen en een grote container naast het gebouw gezet. Afgelopen vrijdag hebben we 
al veel spullen opgeruimd.  
 

We hebben ook materialen die wij niet meer gebruiken, maar die nog prima gebruikt 
kunnen worden. Deze willen we verkopen tegen een klein prijsje, zodat we een potje 
hebben om ons nieuwe gebouw straks leuk aan te kleden. 
 

De eerste ronde vindt plaats op woensdag 20 juni in het speellokaal van 12.15 tot 13.15 
uur. Kom even langs om te zien of er nog iets leuks voor u bij zit... 
 

Identiteit: 
 

Regel van de maand: 
 
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels 

nodig en maken we afspraken met de 
kinderen. Naast onze hoofdregels hebben we 

maandregels opgesteld en in iedere eerste 
week van de maand wordt deze regel bij alle 

groepen geïntroduceerd. Maandag 4 juni 
heeft groep 3-4 in een toneelstukje de regel: 
‘We laten merken hoe we in alle rust 

(samen)werken’  uitgebeeld. 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. 



Trefwoord 

 

In de twee weken van 18 t.m. 29 juni gaat het in Trefwoord over „Vol emotie‟. 

Ieder mens heeft emoties, ook al toont de één ze meer dan de ander. Zonder emoties 
ben je niet compleet: een mens is meer dan verstand alleen. Emoties zorgen ervoor dat 
we de werkelijkheid kunnen beleven. Je beleeft iets als mooi, als beangstigend, leuk of 

verdrietig, om maar een paar emoties te noemen. En als je iemand met verdriet ziet, 
dan roept dat bij jou ook een gevoel op. Je reageert vanuit jouw gevoel door 

bijvoorbeeld diegene te helpen of te troosten. 
 

We willen de kinderen hun emoties leren kennen en benoemen;  

in de eerste week m.n. de emoties boos, bedroefd, bang en blij 
zijn. 

De jongste kinderen spelen „Emotie-memory‟ met van elk van 
deze emoties kaartjes met gezichten die dat uitdrukken. 

In de tweede week ontdekken de kinderen hoe verschillend 
mensen met emoties omgaan. Ze horen dat sommige mensen 
emoties wegstoppen en dat anderen zich er door mee laten 

slepen. Ze leren dat het belangrijk is om emoties te verwerken en 
daarbij hoe fijn het is als anderen met je meeleven en dat zij dat ook kunnen.  

 
Bij deze emoties wordt het verhaal van David verder verteld.  
De bijbel is een boek vol emoties en ervaringen van mensen bij 

leven en dood, bij haat en liefde. Ook David toont zijn emoties 
regelmatig.  

Als hij hoort dat zijn vriend Jonatan en Saul gestorven zijn, 
scheurt hij van verdriet zijn kleren en heft een klaaglied aan.  
Als David zelf koning is toont hij zijn blijheid als de ark van God‟s 

verbond Jeruzalem binnengedragen wordt. Hij begint te zingen en 
te dansen voor de ark, op blote voeten: zo raar, dat zelf zijn 

vrouw het niet normaal vindt.  
Dan wordt David verliefd op Batseba. Hij laat zich meeslepen door die emotie, ook al is 
hij zelf getrouwd en Batseba ook. Hij wil Batseba en stuurt haar man de dood in. 

Als de profeet Natan hem met een verhaal een spiegel voorhoudt, toont David zijn spijt 
over wat hij gedaan heeft om Batseba te krijgen. Spijt is ook een emotie. 

 
Het project in midden- en bovenbouw eindigt met 
een lied waarin al deze emoties van David, en 

ondertussen ook die van de kinderen, 
terugkomen. Hiernaast één couplet, maar bij 

welke emotie? 

 

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. 
 

De brok in mijn keel laat mij zachtjesaan huilen 

Mijn tranen zijn zout en ontelbaar misschien. 

Laat mij in het donker maar eventjes schuilen. 

Ik wil nu gewoon even niemand meer zien.  



In groep 2: hebben we de afgelopen twee weken geleerd hoe we iemand bij een groep 

kunnen betrekken. Aan de hand van korte verhaaltjes hebben de kinderen nagedacht 
over oplossingen. Bv. verschillende kinderen zijn aan het touwtje springen, Laura zit 

alleen, ze kijkt toe maar wil eigenlijk ook graag meedoen. Als snel kwam als oplossing 
uit de kring: dan vraag je toch of ze mee wil doen? Morgen doen we een 

visualisatieoefening. De kinderen luisteren dan geconcentreerd naar een verhaal: 
meedoen met tikkertje, waarin verschillende emoties aan bod komen. Volgende week 
sluiten we dit thema af met de KiVa regel: We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij!  

 
In groep 3-4: Ieder kind is uniek, zoals jij is er maar 1! Daar zijn we de afgelopen weken 
mee aan het werk geweest. Hoe goed kennen we elkaar? We hebben spelletjes gedaan 

als: ga staan als je lievelingskleur blauw is, als je op voetbal zit of als je van spruitjes 
houdt. Leuk om zo meer over elkaar te weten te komen. Verder hebben we het spel 

gedaan: wie is het? Neem een klasgenoot in je hoofd, de groep mag door vragen te 
stellen erachter komen wie het is. Leuk om te zien hoe goed kinderen elkaar kennen!  
We gaan de komende week werken aan aardig zijn voor elkaar. Hoe kun je dat doen en 

wat is aardig zijn nou precies? 
 

In groep 5-6a: hebben we vorige en deze week ons bezig gehouden met de vraag hoe je 
het op kunt nemen voor 

iemand die gepest wordt. 
Houd je je afzijdig en zeg je 

er verder niks van of ga je 
juist er wel iets van 
zeggen, en zo ja, wat zeg 

je dan of wat doe je dan? 
Dit is best nog wel lastig, 
aldus een paar kinderen. 

„Soms wil ik er wel iets van 
zeggen, maar dan durf ik 

dat niet zo goed‟ of „Dan 
ben ik bang dat ik ook 
gepest wordt‟ waren veel gehoorde uitspraken. Dit hebben we samen besproken en we 

hebben afgesproken met elkaar dat je er altijd iets van moet zeggen, maar dat kan ook 
tegen de juf of meester. En we hebben een aantal situaties uitgebeeld/nagespeeld hoe je 
zoiets kunt doen. 
 

In groep 6b/7a: zijn we dieper ingegaan op “verborgen pesten “. We hebben eerst 
gespiegeld met elkaar. Tegenover elkaar staan en houding, mimiek en geluid nadoen in 

spiegelstand. Dat was best nog wel lastig, vooral het tempo. Daarna hebben de kinderen 
bij elkaar tegenstrijdige signalen proberen aan te geven. Bijvoorbeeld: kwaad zeggen 
dat je blij bent of verdrietig zijn en roepen dat je de mooiste dag van je leven hebt. 

Waarom doen we dit eigenlijk? Mensen, kinderen kunnen zich verbergen achter een 
gezicht, een houding. Praat met iemand en ga niet alleen uit van lichaamstaal! 
 

In groep 7b/8: zijn we deze week, in relatie tot alle thema's van KIVA, even dieper 
ingegaan op het nieuwe thema van Trefwoord: Machtsmiddelen. Wat is macht? Wie heeft 
de macht? Wie geef je de macht? Maar wat is het verschil tussen 'macht' en 'gezag'? En 

hoe zet je machtsmiddelen op een positieve manier in. Gelijkwaardigheid, zonder gelijk 
te willen en kunnen zijn, en een respectvolle basishouding is hierbij erg belangrijk. Het 

leverde weer een waardevol gesprek op. 
 
 

 
 

 



Avondwandelvierdaagse 4e en laatste avond 

 
Inmiddels hebben we al drie avonden 

van de avondwandelvierdaagse achter 
de rug. Avonden waarop de kinderen 

fantastisch hebben gelopen, in een 
gezellige en sportieve sfeer. Een groot 
compliment daarvoor! Vanavond 

wandelen we alweer de vierde en 
laatste avond met in het vooruitzicht 

voor iedereen de felbegeerde medaille. 
Deze avond lopen we in onze school T-
shirts, deze krijgt iedereen mee naar 

huis donderdagmiddag. Om het lopen 
extra feestelijk te maken zou het leuk zijn als de deelnemers zich ook uitdossen met 

vrolijke hoedjes, Hawaii krans, muziekinstrumenten o.i.d. Wil iedereen de schoolshirts 
vrijdag (groep 1- maandag) weer inleveren bij de juf of meester!!! We starten vanavond 
weer bij Sporthal de Mencke. 

 
De starttijd voor de deelnemers aan de  10 km is 18.00 uur. 

De starttijd voor de deelnemers aan de    5 km is  18.30 uur. 
Graag op tijd aanwezig zijn. 
 

Vandaag bestaan de routes uit twee delen: De 5 km. loopt eerst 3 kilometer en de 10 

km. 7,1 kilometer. De verkorte routes eindigen op de blink. Hier vandaan gaan de 
wandelaars, onder begeleiding van Muziekkorps Boréas door het centrum van Uithuizen 

naar de finish: sporthal de Mencke.  
Alle wandelaars zijn voor half acht op de Blink. Om half acht vertrekken de wandelaars 
voor de laatste kilometer van de Avondvierdaagse 2018.  
 

Ouders, familie, vrienden en kennissen, zijn welkom op de Blink. Misschien een mooi 

plekje om een bloemetje te overhandigen. Dit kan natuurlijk ook bij de Mencke.  
 

De medailles worden op de Blink uitgereikt. Voor de 5 kilometer door Martine Koenz en 
Jikky Peters. Voor de 10 kilometer door Leo Tebbens.  
 

We willen graag iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen om deze 
avondvierdaagse succesvol te doen verlopen. 
 

Namens de Schelp 
Julisa Beaumont, Jikky Peters, Martine Koenz en Leo Tebbens 

 
Extra schoonmaakavond 
 
Dinsdag 3 juli staat er weer een extra schoonmaakavond gepland van 19.30 tot 
ongeveer 21.30 uur. Deze avond willen we graag een beroep doen op de ouders / 

verzorgers van:  
  
Kirsten Tebbens, Rose van Wijk, Maikel Zwart, Zoey Drost, Mirthe Gerdez, Milan 

Hielkema, Sander Koenz, Emma Wieringa, Lieke de Wal, Shadee Wout, Kimberly Peters, 
Kiandra Sint Jago, Lorenza Spanu, Taisha  Elias Tokaay, Victoria Szalow, Leanne de 
Vries, Hessel Idema, Luuk Bolman. 

 
Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen. 

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

Wij rekenen op uw medewerking! De oudervereniging 



Nieuws uit groep 0-1-2a 

 
We zijn nu bezig met het thema verkeer en 

vervoer. We begonnen het thema met wat we al 
weten over verkeer & vervoer en wat we graag 
willen leren of doen tijdens het thema. In de 

hoeken wordt veel gespeeld met 
vervoersmiddelen: in de watertafel met boten, in 
de bouw- en constructiehoek met auto‟s, en er 

wordt elke dag weer een ander spoor gebouwd 
voor de treinen. Ook hebben we een station in 

de klas. Hier kunnen de kinderen zelf een ov-
chipkaart maken en de ov-chipkaart kopen. Ze 
kunnen kijken op de kaartjes hoe laat de trein 

gaat, zorgen dat de grote klok op de juiste tijd staat, inchecken en in de trein gaan 
rijden. Als je in de trein zit, kan je door de raampjes naar buiten kijken en een mooie 
tekening maken van wat je ziet. Ook kunnen de kinderen met elkaar bellen. Er wordt 

hier met erg veel plezier gespeeld! Er zijn ook weer nieuwe werkjes; het parkeerspel is 
erg populair, verder hebben we in het thema 

puzzels, een leesrups, woordkaartjes om na te 
stempelen, boeken over verkeer en vervoer, enz. 
Nikitta won vorige week de plaat van de maand. Zij 

had een mooie weg met een zebrapad, auto‟s en 
zichzelf geknutseld. Gefeliciteerd meid! 
In de lettermuur zitten de b van bus en boot en de d 

van dak en deur. De kinderen hebben weer allemaal dingen meegenomen voor de 
lettermuur: boek, barbie, bord, broccoli, beer, dvd, doek, dienblad, deur, deken. En ook 

in de klas vonden we nog allerlei dingen met deze letters.  
Komende zondag is het vaderdag. Daarom kan ik niet vertellen wat we deze week nog 
meer in de klas gedaan hebben…..  

Deze week hebben de meeste kinderen uit onze klas meegelopen met 5 km van de 
Avond4Daagse. Wat hebben jullie dit super gedaan! Vandaag is de laatste dag. In deze 
nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. De kinderen die meelopen, krijgen 

vandaag ook een brief hierover mee. De laatste dag lopen we allemaal in het schoolshirt. 
Wilt u de shirts van groep 2 vrijdagochtend weer meegeven naar school? De kinderen 

van groep 0-1 kunnen de schoolshirts maandag weer meenemen. Alvast bedankt! 
Woensdag 20 juni zijn Nikitta en Nathaniel jarig. Dubbel feest dus! Ze worden 7 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst! 

Donderdag 28 juni werkt juf Wilga bij dansfestival OpRoakeldais in Warffum. Juf Judith 
zal dan voor de klas staan. 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 1b-2b 
 
Vorige week zijn wij begonnen met het thema verkeer en vervoer. Op het digibord 

hebben we allerlei platen over situaties in het verkeer bekeken en daarna hebben we 
met elkaar besproken wat we al weten van verkeer. Wat willen we er over leren en 

maken en wat willen we graag doen in de klas… ? Een aantal leerlingen gaf aan meer te 
willen leren over verkeersborden, anderen wilden graag een station in de klas, een trein 
of een stoplicht maken. Het station is inmiddels ingericht en van de trein is één wagon 

klaar. Het is, zoals één van de kinderen opmerkte: „best wel veel werk, en ook een 
beetje moeilijk‟… Morgen en volgende week gaan we hier mee verder en staan ook 
verkeersborden centraal. In de hoeken worden wegen gemaakt, met vervoersmiddelen 



gespeeld, een treinspoor gebouwd en in de watertafel varen we met bootjes en leren we 

welke spullen drijven of zinken.  
De plaat van de maand is deze keer gemaakt door Mara. Van harte gefeliciteerd Mara, 

iedereen kan jou verftekening over verkeer 
bewonderen in de gang! 
In de lettermuur zitten de b en de d. Op de 

lettertafel staan al heel veel spullen en samen 
hebben we tijdens een letteractiviteit ook de 

b en de d tafel gemaakt. Alle kinderen 
zochten spullen in de klas die met deze 
letters beginnen en plaatsten die op de tafel. 

Later keken we samen of de spullen op de 
goede tafel stonden.  

In de weektaak rekenen de kinderen van 
groep 2 met auto‟s, hoe ver kunnen ze 

rijden? Maken ze vervoersmiddelen van constructiemateriaal, afbeeldingen over verkeer 
op de kralenplanken of stempelen ze verkeerswoorden met de letterstempels. Volgende 
week gaan we bedenken hoe we een stoplicht kunnen maken en wat we daarvoor nodig 

hebben.  
Zondag 17 juni is het Vaderdag. De kinderen hebben de afgelopen dagen ook 

enthousiast gewerkt aan een speciaal cadeautje voor de papa‟s. Nog even geduld 
vaders… 
Deze week lopen veel kinderen uit onze groep de 5 km. van de Avondwandelvierdaagse. 

Knap hoor!! Vandaag is de laatste dag. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over 
deze laatste avond. De kinderen die meelopen, krijgen vandaag ook een brief hierover 
mee. De laatste dag lopen we allemaal in het schoolshirt. Wilt u de shirts van groep 2 

vrijdagochtend weer meegeven naar school? De kinderen van groep 0-1 kunnen de 
schoolshirts maandag weer meenemen. Alvast bedankt! 

Keylan gaat verhuizen naar een andere woonplaats. Woensdagmorgen gaan we afscheid 
nemen en donderdag is dan zijn laatste dag bij ons op school. We wensen Keylan en zijn 
familie heel veel geluk in hun nieuwe huis en woonplaats en Keylan veel plezier op zijn 

nieuwe school! 
Donderdag 21 juni is het voor de laatste keer dit schooljaar meeneemdag. De kinderen 
mogen van thuis speelgoed meenemen, er over vertellen en mee spelen. 

Vrijdag 22 juni komen de Boekenmaatjes voor het laatst voorlezen aan groep 2. Wij 
bedanken de leerlingen van groep 7 voor hun inzet tijdens het tweewekelijks voorlezen 

aan onze groep op de vrijdagmorgen. 
Maandagmiddag 25 juni spelen we voor de laatste keer dit schooljaar spelletjes. Het 
afgelopen schooljaar hebben de kinderen van groep 6 één keer in de maand op 

maandagmiddag in de groepen 0-1 en 2 een tutorrol vervuld bij het spelen van 
gezelschapsspelletjes.  Zij hebben dat met veel enthousiasme en inzet gedaan. Namens 
de kinderen en de juffen: heel erg bedankt groep 6!  

Houdt u er alvast even rekening mee dat de kinderen woensdag 4 juli vrij zijn in verband 
met een studiedag van het team.  

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en juf Truus 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

de d van deksel en doos 
de b van blauw, boek,  
bord, beker, bolt en 
berendsen.. 



Nieuws uit groep 3-4 

Maandagmorgen hadden we een verrassing in de 
klas: de rupsen in de bak hadden zich verpopt en 

er vlogen allemaal vlindertjes in de bak. We 
hebben ze uitgebreid bewonderd en daarna vrij 
gelaten. Het thema kriebelbeestjes sluiten we 

deze week af.  
De komende weken richten we ons op de CITO‟s. 
Maandag hebben we in beide groepen al een start 

gemaakt met CITO spelling. Beide groepen maken 
CITO rekenen en groep 4 maakt ook CITO 

begrijpend lezen. Alle resultaten zijn terug te 
vinden op het ouderportaal en zullen tijdens de 

rapportgesprekken met u worden besproken. 

Volgende week is het de laatste week dat Shona bij ons in de groep zal zijn. Shona, 
Malik, Keylan en Anita zijn verhuisd en de kinderen zullen de laatste weken gaan 
meedraaien op hun nieuwe school. We wensen hen samen heel veel geluk op hun 

nieuwe plekje! 
OP vrijdag 22 juni is de muziekavond voor Peter en de Wolf. De kinderen hebben een 

aantal lessen hierover gehad. De organisatie wil graag weten op hoeveel mensen zij 
kunnen rekenen. Hierover hebt u gisteren een mail gehad van juf Julia. Wilt u voor 
aanstaande maandag aan haar doorgeven of u komt en met hoeveel? 

Donderdagmiddag 28 juni Gaan we met de groepen 3-4-5 naar de scholenmiddag voor 
Op Roakeldais. We zijn voor deze middag op zoek naar ouders die kunnen rijden naar 
Warffum en weer terug. U mag bij de voorstelling blijven. We zullen van 13.00 uur tot 

15.00 uur weg zijn. Op het bord in de gang hangt een intekenlijst waarop u kunt 
aangeven of u kunt rijden en hoeveel kinderen u kunt meenemen.  

We zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor de rapporten. Indien u nog een 
rapport thuis hebt liggen, zou u deze weer mee naar school willen nemen? 
 

Met vriendelijke groeten, juf Yardena en juf Marian 

 

Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
In de afgelopen week hebben we een begin gemaakt met de CITO-toetsen. Deze en 
volgende week zijn we er ook nog mee bezig en de resultaten zullen worden verwerkt in 

de laatste rapporten. Inmiddels heeft u het rooster 
ontvangen met de tijd waarop u mag langskomen 

om deze (en andere!) zaken te bespreken… 
Volgende week vrijdag (22 juni) staat er een 

voorstelling gepland van het sprookje “Peter en de 
wolf” in Sporthal De Mencke om 19.00 uur. Hier kunt 
u (kostenloos) naar toe gaan met uw zoon/dochter, 

maar de organisatie wil wel graag even weten hoe 
groot de opkomst gaat worden!! Graag deze week 

even aan mij doorgeven of u van plan bent hier naar toe te gaan en met hoeveel 
personen. Voor meer info zie: 
https://eemsbode.nl/2018/06/08/symfonieorkest-met-peter-en-de-wolf-in-uithuizen 

Op vrijdag 22 juni nemen we afscheid van Malik. Hij gaat verhuizen en zal komend jaar 
dus niet meer bij ons in de groep zitten. Malik, wij gaan natuurlijk in de groep hier nog 

bij stilstaan, maar we wensen je nu alvast veel plezier toe op je nieuwe school! 
 
Meester Freek en juf Yardena 

 
 

https://eemsbode.nl/2018/06/08/symfonieorkest-met-peter-en-de-wolf-in-uithuizen


Triatlon groep 5 t/m 8  

 
Om het jaar is de triatlon, zwemmen, fietsen en hardlopen. Samen met een aantal 

andere scholen gaan we de verschillende onderdelen in groepen bij langs en worden de 
prestaties genoteerd. De kinderen krijgen in de week op school een ingevulde diploma 
mee naar huis. Wat verwachten we van deze ochtend:  

* De kinderen komen in “makkelijke kleren”  op de fiets zelf naar het zwembad; 
aanwezig zijn om 8.20 uur bij de fietsenrekken aan de wegkant. Fietssleutels 
verzamelen bij hun eigen leerkracht.  

* De kinderen zijn rond 12.30 uur vrij vanaf het zwembad  
* De kinderen nemen mee: een handige tas die dicht kan, zwemkleding en handdoek, 

schoenen waar ze goed in kunnen hardlopen, eten voor de pauze, drinken (beetje extra 
en geen energiedrankjes)  
* De kinderen laten de waardevolle spullen thuis.  

* De kinderen met een goed humeur bij het zwembad!  
 
De (meeste) ouders zijn benaderd en we zijn rond. Heel fijn! Als u hulpouder bent, krijgt 

u van ons volgende week een draaiboek met de nodige informatie. 
 

Sportieve groet, juffen en meester van groep 5 t/m 8  
 
Ouderbegeleiding 'Op Roakeldais' 

 
Donderdagmorgen 28 juni gaat groep 6 t/m 8 weer genieten van het mooie 

scholenprogramma in Warffum. Net als voorgaande jaren gaan we op de fiets met alle 
kinderen. We zijn hiervoor op zoek naar ouders die mee willen fietsen, en uiteraard ook 
blijven tijdens de dansvoorstellingen. We zijn de hele morgen afwezig en zoeken 6-8 

ouders.  
Bedankt alvast als u zich hiervoor bij ons opgeeft! 
Meester Freek, juf Julia en juf Jeltje 
 

Nieuws uit groep 6b,7a 
 

Wat een toppers zijn onze wandelaars allemaal. Een verdiende medaille vanavond! De 
papa‟s worden komende zondag even in het zonnetje gezet. Morgen nemen de kinderen 
dit mee naar huis.  Donderdagochtend 28 juni gaan we met groep 6a,6b, 7a, 7b  en 8 

naar het grote evenement Roakeldais, waar we zeker weer zullen genieten van 
bijzondere optredens uit verschillende landen. We gaan met elkaar op de fiets heen en 
hopen op droog weer. De kinderen krijgen daar iets voor de pauze en hebben dus geen 

tas nodig.  Groep 3 t/m 6 hebben dinsdag de laatste voorbereiding voor de muzikale 
voorstelling Peter en de Wolf. Deze vindt plaats op vrijdagavond 22 juni in de sporthal 

de Mencke, met gratis entree. U heeft gisteren een mail ontvangen over de opgave 
hiervan. We hopen op een mooie avond muziek! 
Maar voor het zover is, zweten we een beetje de citotoetsen door. Spelling, rekenen en 

technisch lezen zijn voor beide groepen aan de beurt en voor groep 7 nog 
studievaardigheden en werkwoordspelling. De kinderen zetten zich hier enorm voor in.  
Tijdens de rapportgesprekken krijgt u ook de resultaten te horen en zien. Bij de 

rapportgesprekken van groep 7, waar een gedeelte tijd voor de plaatsingswijzer is, 
schuift juf Yardena ook aan. Juf Julia is ook bij de rapportgesprekken van groep 7b. Als 

de ingevulde tijd niet lukt, zult u zelf eerst onderling moeten proberen te ruilen.  
Op woensdag 4 juli zijn de kinderen vrij, vanwege een teamstudiedag.   
Tijdens lessen techniek wordt er van alles gemaakt, waterputten, grijpkranen, 

beweegbare auto‟s met behulp van een ballon, etc. We zijn daar druk mee bezig. Vindt u 
het leuk om in de laatste 3 weken in de groep iets aan te beiden op het gebied van 
techniek,  dan hoor ik dat graag.  



Juf Julia is er op maandag 18 en 25 juni, en 2 juli. Juf Marloes komt op maandag 9 en 16 

juli in de klas. 
 

Wij wensen iedereen alvast een fijn weekend toe,  
Hartelijke groeten juf Marloes en juf Julia  
 

Nieuws uit groep 7b en 8 
 

Wat loopt er een grote groep mee voor de avondvierdaagse. Zowel voor de 5 kilometer 
als de 10 kilometer hebben zich veel kinderen opgegeven. En we zien ook veel ouders 

weer meelopen, hartstikke leuk! De organisatie wordt enorm bedankt, succes iedereen 
nog vanavond! 
Vorige week zijn we begonnen aan het afnemen van de toetsen voor het Cito 

Leerlingvolgsysteem. Dit zijn nu alleen nog de toetsen voor groep 7b. Spelling woorden 
en werkwoorden, studievaardigheden, technisch lezen en rekenen & wiskunde. De 
resultaten zullen worden ingevoerd in de leerlingdossiers in Parnassys, maar ook in een 

ondersteunend adviesdocument, dat een plaatsingswijzer heet. Juf Yardena en juf Julia 
doen dit samen voor de hele groep 7. Zij zullen ook samen het gesprek houden met de 

ouder(s)/verzorger(s). Iedere juf houdt voor de eigen leerling (uit 7a of 7b het 
rapportgesprek), maar samen voeren ze het gesprek over de plaatsingswijzer. Dit 
gesprek zal dus voor alle kinderen uit groep 7 ook 30 minuten duren. Het is daarmee het 

eerste, voorlopige adviesgesprek. De volgende volgt in november, waarna in februari het 
definitieve adviesgesprek volgt. De rapporten van groep 8 worden uiteraard ook ingevuld 
en krijgen de kinderen mee, maar ze hebben er geen gesprek meer over.  

De eerste kinderen uit groep 8 hebben deze week hun nieuwe klas ontmoet. Onze 
leerlingen gaan dit jaar naar HHC Uithuizen, HHC Warffum, CSG Winsum en AOC Terra 

Winsum. Weer terug in het grote schoolgebouw, contact met mentoren, soms zelf 
tutoren. Maar natuurlijk het allerleukste...de nieuwe klasgenoten. De verhalen werden 
enthousiast verteld. Op naar nog meer van die verhalen, want twee scholen moeten nog 

weer bezocht worden. Veel plezier! 
De laatste vijf weken gaan hierna in. De ouders van groep 8 worden nog even een keer 
geïnformeerd met een aparte mail, over alle bijzonderheden die gaan komen. Na een 

heerlijk eindkamp richten we de pijlen natuurlijk nu op de voorbereiding voor de 
eindmusical, die in volle gang is.  

De kinderen van groep 7 houden op maandag 25 juni, 2 juli en 9 juli een presentatie 
over een historische figuur. Dit doen we tijdens het uur van geschiedenis. Volgende 
week krijgen zij een schema hiervoor. Doordat er zoveel kinderen ook alleen of in een 

tweetal iets hebben gekozen, lukt het niet om dit voor de rapportgesprekken af te 
ronden. Voor de kinderen van groep 8 vervalt deze opdracht, omdat we toch tijd vrij 
roosteren voor het oefenen van de eindmusical. 

Alle vaders/verzorgers aankomend weekend een mooie Vaderdag gewenst. Laat het U 
smaken... 

 
Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena 
 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 juni 2018 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

