
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

JUNI 
 

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 
04: Rapportgesprekken groep 7 
05: Schoolreis groep 1-2-3 

09: Ouderavond: aanvang 19.30 uur 
11: Musical groep 8 
16: Eindviering in de kerk – aanvang: 8.45 uur 

18: Afscheidsfeest groep 8 
20: Laatste schooldag – pannenkoeken eten 

20: 12.00 uur: Start zomervakantie 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Identiteit: 

 
Viertafel 

„Spiegel je mee?‟,  is het  thema van de eindviering op 

maandag 16 juli in de kerk. 
 Spiegels, daarmee kan je terugblikken, kijken naar wat 

achter je ligt.. 
 Spiegels, speuren naar hoe je eruit ziet van binnen en 

van buiten.. jezelf ontdekken.. 

 Spiegels, kijken en dromen van een mooie toekomst… 
 Spiegelen, licht weerkaatsen. Het licht van Jezus, zou 

dat kunnen? 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     28 juni 2018 

Juni: 
29: Lisa Bos 

30: Theije Kleinsmit 
Juli: 

02: Lisanne Bolt 
03: Mathilde Bouman 
04: Freerk Middendorp / Viggo Tebbens 

10: Tobian Stamkot 

12: Markiantely Emerenciana 

JARIGEN: 



In de voorbereiding op deze viering is de viertafel ingericht met een spiegel, de 

komende weken zal de viertafel „groeien‟ naar de inhoud van de viering.  
 

Trefwoord 
 

Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als thema „Ontwerpen‟.  
Het woord „ontwerpen‟ duidt op creativiteit. En dat spreekt kinderen aan. Kinderen zijn 
creatief. Ze willen tekenen, knutselen, bouwen, vorm geven.  

U ook? Het zou heel goed kunnen, want het gebeurt dagelijks, thuis 
en op het werk. Steeds opnieuw worden er dingen ontworpen. Het 

hoort bij de mens: mensen kunnen dat. En meer nog… ieder mens 
wordt er een completer mens van door iets te ontwerpen of zelf te 
maken. Het geeft plezier. Je voelt je trots. 

Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend verandert en 
ons steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Dan is het belangrijk om te 

ontwerpen en creatief te zijn. De balpen kennen we allemaal en het is 
een prachtige uitvinding. Bekijk hem nog maar eens goed. Maar wat 
moeten we nog met een balpen in de digitale wereld? Er zijn al 

touchscreen-pennen uitgevonden, maar hoe lang gebruiken we die? 
Dan is creatief denken nodig en een nieuw voorwerp. 

 

Alles verandert en dat vraagt nieuwe ontwerpen. Onze levensbeschouwing, inclusief ons 
geloof, zal veranderen. En dat moet ook. Vanaf het begin was er creativiteit en de 

mogelijkheid om iets nieuws te scheppen. Denk maar aan het eerste verhaal uit de 
bijbel: God ontwerpt zelf een nieuwe wereld die goed is. En Hij maakt een mens die iets 

van God heeft, die dus ook creatief en scheppend mag zijn. Zes dagen lang is God er 
druk mee en het mooie is dat het „ontwerpen‟ van God niet ophoudt na die zesde dag.  
De mens krijgt de taak om de aarde te bewerken en de vruchten ervan te plukken. En 

hij krijgt de verantwoordelijkheid om de aarde beheren en er goed voor te zorgen. De 
wereld verandert vanaf het begin en de mens heeft daarin een taak: uitdagingen 

oppakken en problemen oplossen.  

 

De kinderen horen dit scheppingsverhaal en gaan van daar uit zelf iets moois ontwerpen. 

Ze bedenken hoe de wereld mooi kan blijven en worden.  
De eerste week gaat over ontwerpen en ideeën bedenken: bv. huizen en dieren 

(onderbouw) of een nieuwe taal (midden- en bovenbouw).  
In de tweede week staan ze stil bij „vernieuwen‟: wat moet er 
gebeuren nu onze wereld verandert, nu de ruimte, de kennis en de 

zorg verandert en ook hoe geloven verandert? 

 

We werken met dit thema van 2 t.m. 13 juli.  
Daarna is er – ook met Trefwoord - een slotweek om te checken 
hoe het jaar verliep: om te herinneren, om op te ruimen, om 

vakantieplannen te delen en om afscheid te nemen.  

 

 

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: Beginnen we vrijdag met thema 4: „Iedereen is uniek‟. Dit thema staat in het 
teken van overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken naar de gelijkenissen en 

verschillen die ze met andere kinderen hebben. Iedereen is uniek en iedereen mag er 
zijn! Morgen bereiden we samen de nieuwe regel van de maand voor. De introductie 
hiervan is maandag 2 juli.  
 

In groep 3-4: Hebben we het deze weken in de groep over het onderwerp pesten. Deze 
week hebben we geleerd over lachen om iemand,  met iemand en iemand uitlachen. Wat 
is het verschil, hoe voelt het voor een ander? Lachen om iemand is even grappig en 

vindt de ander ook nog wel leuk. Iemand uitlachen, dan lacht er maar 1. 
De komende week gaan we dieper in op wat is plagen en wat is pesten? We proberen 

kinderen het verschil te laten herkennen tussen plagen pesten en ruzie. Dit doen we 
door middel van situaties, afbeeldingen en stellingen. Het verschil is voor kinderen soms 
moeilijk te maken. Er wordt al snel genoemd: zij/ hij pest mij. Als je plagen of pesten 

beter herkent, weet je ook beter hoe je moet reageren. 
 

In groep 6b-7a: Na een les sociale media, 
wie is de Baas op internet, zijn we aan de 

slag gegaan met digitaal pesten. Wat is 
digitaal pesten eigenlijk? Via welke 

programma‟s, apps en media kun je 
iemand pesten? In tweetallen zijn ze in 
gesprek gegaan en we merkten als snel 

dat een What‟s app of een game toch wel 
de meeste interessante en voorkomende 
pestmogelijkheid is. We sloten af met een 

Kahoot over sociale media. In en andere 
les kwam “de gevolgen van pesten” aan 

bod. Wat betekent oorzaak en gevolg? De 
kinderen speelden dit in groepjes uit en wij moesten de oorzaak en het gevolg eruit 
halen. Het waren hele korte, duidelijke en leuk bedachte toneelstukjes. 
 

In groep 7b/8: Hebben de kinderen maandag  teruggeblikt op wat er dit schooljaar is 
goed gegaan. Maar ook wat minder ging, waar we van hebben geleerd met elkaar en nu 

veel beter gaat. De groepsafspraken die in de klas hangen, die zijn uitgesplitst in 
omgangsafspraken en werkafspraken, vormden de basis hiervoor. Voor de klas noemden 
ze aan elkaar de 'do's en de 'dont's'. Groei in zelfstandig werken, in het luisteren, in het 

praten, in het communiceren via de groepsapp, in het gebruik van scheldwoorden. 
Allemaal dingen om heel trots op te zijn. Groep 8 kan dat meenemen voor hun start op 
het Voortgezet Onderwijs. En groep 7b? Lekker mee doorgaan volgend jaar in groep 8! 

 
 

Avondwandelvierdaagse  
 
De avondwandelvierdaagse is in een enthousiaste en sportieve sfeer verlopen. De 

kinderen hebben geweldig gelopen en heel fijn dat er ook zoveel ouders / opa „s en 
oma‟s als begeleiding aanwezig waren. We willen graag iedereen bedanken die zijn/haar 

steentje heeft bijgedragen om deze avondvierdaagse succesvol te doen verlopen. Een 
speciaal woord van dank aan Leo Tebbens, Julisa Beaumont, Jikky Peters, Martine Koenz 
en de leden van de oudervereniging voor hun inzet bij de organisatie van de vierdaagse.  

We hopen voor volgend jaar op weer evenveel inzet en enthousiasme. De 
avondvierdaagse wordt volgend jaar gehouden van 3 t/m 6 juni. 

 

digitaal pesten 



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 deze week begonnen met het thema Zomer en 
vakantie. Vooraf hadden we besproken welke hoeken de 

kinderen graag in de klas wilden; de ijssalon en de camping. 
In de ijssalon worden lekkere ijsjes gemaakt. Op de 

zelfgemaakte kaart staat welke ijsjes er verkocht worden en 
hoe duur ze zijn. Op de camping staat een tent, en bbq en 
lekker eten. Er is dit jaar ook een reisbureau waar reizen 

geboekt kunnen worden en waar de kinderen informatie 
kunnen vinden over bijvoorbeeld vliegen of kamperen. Er 
worden ook eigen vakantieboeken gemaakt met mooie 

zomertekeningen. Iedereen heeft deze week al geschilderd 
over de zomer; de zon, het strand, de zee. Daarbij werden 

ook hele verhalen verteld en sommige kinderen wilden er 
graag woorden bij stempelen. Groep 2 heeft weer een hele 
nieuwe zomerweektaak. Daarin kunnen ze bijvoorbeeld 

woordjes zoeken in een emmer zand, getallen in het zand schrijven, een zomer 
kralenplank maken, buurgetallen oefenen met ijsjes, een zomerwoordrups maken en een 
dobbelspel met schelpen doen.  In de lettermuur zitten de z van zon en de s van strand. 

De kinderen mogen weer dingen meenemen die met deze letters beginnen.  
Afgelopen maandag hebben we voor de laatste keer 

gezelschapsspelletjes gespeeld samen met de 
kinderen van groep 6. Elke keer vonden we dit 
ontzettend leuk om te doen!  

Vrijdag 29 juni is Lisa jarig. Ze wordt 4 jaar En 
volgende week dinsdag 3 juli wordt Mathilde 5 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd meiden en een hele fijne 

dag toegewenst! 
Donderdag 5 juli gaan we op schoolreis naar Nienoord 

in Leek! Elders in deze nieuwsbrief vindt u daar meer 
informatie over.  

Op maandag 9 juli nemen we afscheid van juf Babette. Zij was het afgelopen jaar elke 

maandag bij ons in de klas. Volgend jaar gaat ze naar de 2e klas van de opleiding 
onderwijsassistent. Wij waren erg blij met juf Babette en wensen haar veel succes met 
haar opleiding! 

Woensdag 11 juli mogen wij gaan kijken naar de musical van groep 8! 
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 



Werken aan doelen in de groepen 0-1 en 2 

 
In de thema-brief heeft u kunnen lezen dat we in de 

kleutergroepen elke week extra aandacht besteden aan 
een aantal doelen. 

Deze week waren de doelen: 
 herkent en benoemt de letters s en z 
 kan rijmwoorden bij elkaar zoeken 

 beseft wisselingen van seizoenen. 
 

Volgende week zijn de doelen: 

 kent munten van 1 of 2 euro. Weet tijdens het 
winkeltje spelen dat bv. iets van 5 euro duurder 
is dan iets van 4 euro. 

 Kan een verhaal navertellen 
 

We hangen de doelen zichtbaar in de klas zodat de 

kinderen ook kunnen zien wat we gaan leren.  
 
 

Nieuws uit groep 1b-2b  
 

Afgelopen zijn we gestart met het laatste thema van dit schooljaar: Zomer en Vakantie! 
De kinderen wisten al snel welke hoeken ze bij dit thema graag in de klas wilden: een 
ijskraam of een campingwinkel, een camping en ook een ijskar. Maandag hebben we 

samen deze hoeken gerealiseerd; er staan tenten op ‘de Schelp’ camping en er zijn 
ijsjes, hamburgers en frietjes te koop in de „ijs en lekkere dingenwinkel’. We bedachten 
samen deze namen en Werner en Julia maakten de naamkaarten en de prijslijst. 

Inmiddels wordt er volop gekampeerd en zijn er 
al een heleboel ijsjes verkocht aan de mensen 

op de camping. Morgen gaan we kijken of we 
ook een ijskar kunnen maken.  
Groep 2 heeft een nieuwe zomerweektaak, het 

is de laatste dit schooljaar, waar de kinderen 
twee weken aan kunnen werken.  Daarin 
kunnen ze bijvoorbeeld, getallen in het zand 

schrijven, letters in schuim schrijven, een zomer 
kralenplank maken, buurgetallen oefenen met 

ijsjes, een zomerwoordrups maken, een 
dobbelspel met schelpen doen of een memorie 
spelen waarin een letter aan de eerste klank  

van een afbeelding gekoppeld moet worden.   In 
gesprekjes met de juf hebben de kinderen 
aangegeven wat ze graag willen leren en hoe ze  

dat willen doen. Zo wil een aantal kinderen 
graag ontdekken of een papieren bootje kan 

drijven en leren hoe ze een bootje kunnen vouwen. 
Deze opdrachten zijn ook opgenomen in de 
weektaak.  

Met de kinderen van groep 0-1 hebben we gesproken 
over de zon en n.a.v. daarvan hebben ze een zon geverfd. Ze hebben zelf de kleuren 
gekozen die ze nodig hadden en er moest zeker rood bij, want de zon is heel warm.. en 

je kunt zelf ook rood van de zon worden… De kinderen van groep 1 hebben ook 
eenvoudige gebouwen van blokken nagebouwd. Nog best lastig, maar het lukte wel! 

We hebben gesproken over de seizoenen, wat weten we ervan en weten de kinderen ook 
welke maanden daarbij horen? Een verjaardag is dan heel handig, want de meeste 



kinderen weten in welke maand ze jarig zijn en welk seizoen daar bij hoort. Heel slim! 

Samen hebben we posters gemaakt met afbeeldingen die bij de diverse seizoenen horen 
In de lettermuur zitten de z van zon en de s 

van strand. De kinderen mogen weer dingen 
meenemen die met deze letters beginnen. Ook 
vakantie- of zomerspullen zijn van harte 

welkom.  
Donderdag 5 juli gaan wij op schoolreis naar 

Nienoord in Leek. Meer informatie hierover 
vindt u elders in deze nieuwsbrief. 
Donderdag 12 juli is Markiantely jarig. Alvast 

van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag 
gewenst! 

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

Vandaag en volgende week maandag houden wij de rapportgesprekken. U krijgt het 
rapport van uw kind na het gesprek mee naar huis. De rapporten mogen na de 
zomervakantie weer op school ingeleverd worden. 

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en juf Truus 

 
Het schoolreisje van de groepen 0-1, 2 en 3 
 

Donderdag 5 juli is het dan eindelijk zover: we gaan op schoolreis! We tellen nu de 
nachtjes. Op deze feestelijke dag worden de kinderen gewoon om half negen op school 

verwacht. We vertrekken rond negen uur vanaf de Maarweg naar Nienoord in Leek. In 
deze speeltuin kunnen de kinderen zich uitleven met het diverse spelmateriaal. Tussen 
de middag gaan we hier genieten van een speciaal menu. Over de inhoud vraagt u uw 

kind maar na afloop van het schoolreisje.  
Rond kwart voor drie zijn we weer terug bij school. Staat u er dan ook?  De kinderen 

hoeven niet meer in school, maar kunnen dan, vast en zeker moe van het spelen en alle 
indrukken meteen mee naar huis. (wel eerst het schoolshirt even inleveren bij de juf) 
 

Tot slot wat u nog even moet weten: 
 De kinderen hoeven zelf niets aan eten of drinken mee te nemen. 

 Kledingadvies: gemakkelijke en niet te warme kleding. De kinderen krijgen in de 
klas een schoolshirt aan.  

 Eventueel verschoningskleren meenemen. 

 We bedanken alle ouders die voor de begeleiding zorgen. Geweldig! 
 

De juffen van de onderbouw 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 
In de laatste weken tot de zomervakantie wilden we in de groep nog werken aan een 

nieuw thema. Met de kinderen hebben we maandag gekeken wat ons nog leuk leek om 
over te werken. Er werd van alles geopperd: vakantie, beroepen, de aarde, afval etc. 
Uiteindelijk heeft de overgrote meerderheid gekozen voor dieren. Elk kind kiest een dier 

om meer over te weten te komen. Er morgen boeken, spullen mee naar school worden 
genomen. Uiteindelijk kiest elk kind een manier waarop gepresenteerd wordt wat er over 

het dier is geleerd. Een aantal kinderen hebben al aangegeven dat ze graag willen 
vertellen over het dier en daarbij het dier graag mee willen naar school. Dit mag, maar 
moet wel even van tevoren afgesproken zijn met juf. We spreken dan een dag en tijd af. 

Zo heeft elk kind de tijd en ruimte om te kunnen vertellen. We houden rekening met 



allergieën, erg harige dieren mogen mee, maar zullen wel buiten bekeken worden. Foto‟s 

zijn natuurlijk ook prima. De kinderen zijn enthousiast, de juffen ook! 
Woensdag hadden we het heerlijk rustig op het plein, groep 5 

t/m 8 had sportdag. Met dit mooie weer hadden we de kans 
om eens lekker in de zandbak te spelen. Er werden 2 grote 
vulkanen gemaakt. Maar wat is een vulkaan en hoe werkt het 

eigenlijk. Groep 4 ging ermee aan de slag en heeft in 
tweetallen mooie informatieplaten gemaakt over vulkanen. 
Vandaag en maandag zijn de rapportgesprekken. De kinderen 

krijgen volgende week vrijdag hun rapport mee naar huis. 
Volgende week donderdag is het feest voor groep 3: zij gaan 

deze dag op schoolreis naar Nienoord. Uitgebreide informatie 
ontvangen de ouders van groep 3 nog apart. Juf Marian gaat 
mee met groep 3. Groep 4 zal deze dag in andere groepen aan 

het werk zijn. Dit horen zij voor die tijd nog allemaal. 
Vrijdag 13 juli zullen we het project vakantielezen bespreken in 
de bieb. We gaan met de klas naar de bieb en zullen dan voor 

de vakantie ook boeken gaan uitzoeken. U krijgt hier nog 
verdere informatie over. 

Volgende week woensdag 4 juli is het de team evaluatiedag. 
De kinderen zijn deze dag vrij. 
Groep 4 werkt deze weken nog hard aan de tafels. Vrijdag 

hebben we de laatste tafelproef van de tafel van 9. Daarna 
oefenen we nog flink op alle tafels 1 t/m 10. Op de site van 

tafeldiploma.nl staan leuke online oefenspelletjes, maar ook de mogelijkheid om een 

werkblad met sommetjes uit te printen. Volgende week vrijdag doen we de afsluitende 
tafelproef over alle tafels en hebben de kinderen de mogelijkheid om hun tafeldiploma te 

halen. 
Succes met oefenen! 
 

Hartelijke groet, juf Yardena en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 
De laatste loodjes.. en ja, daar zit ook deze keer weer behoorlijk wat gewicht in! De 

rapportgesprekken zijn deze en komende week en ik hoop dan iedereen te kunnen 
bijpraten over de vorderingen van uw zoon/dochter. 
Bent u vorige week vrijdag nog bij de voorstelling geweest van het sprookje “Peter en de 

wolf” in Sporthal De Mencke? Ik heb van de kinderen begrepen dat ze het erg leuk 
hebben gevonden! 

Vandaag hebben de kinderen meegedaan aan 
de triathlon en (naar wat ik gehoord heb) was 
het een leuke dag/ochtend. Toch? 

Morgen gaan we (op goed geluk…..;-0) een 
dansvoorstelling bekijken in Warffum, Op 
Roakeldais. Groep 6 gaat ‟s ochtends op de fiets 

en groep 5 wordt ‟s middags met auto‟s 
vervoerd. 

 
Meester Freek en juf Yardena 
 

Nieuws uit groep 6b,7a 
 
Na vele weken hard werken aan alle zaakvakken en de citotoetsen is er nu iets meer tijd 

voor allerlei andere leuke en leerzame opdrachten. Deze week was een geweldige week 



met de super geslaagde triatlon en een bezoek aan het Roakeldaisfestival. De kinderen 

hebben allemaal weer flink hun best gedaan tijdens de triatlon en het atletiekdiploma 
ontvangen. Deze ochtend zijn we dus met groep 6, 7 en 8 op de fiets naar het 

Roakeldaisfestival in Warffum geweest. Er waren een aantal optredens van vele 
verschillende culturen te zien. Na een tijdje luisteren, kijken en vooral genieten, 
mochten wij ook weer de benen gebruiken, en wel op de fiets. De kinderen, juffen en 

een aantal ouders hebben weer genoten tijdens deze ochtend. Ouders bedankt voor de 
hulp op woensdag en donderdag. De kinderen van groep 7 doen presentaties van een 
gekozen onderwerp vanuit de historie tijdens de geschiedenislessen.  

Op woensdag 11 juli kijken wij ‟s ochtends naar de eindmusical in het Vincentiusgebouw. 
Groep 8  en de juffen zullen hun beste beentje voorzetten om er een spetterende 

musical van te maken…. we zijn benieuwd!   
Op maandag 16 juli om 8.45 uur is de eindviering in de kerk. U bent van harte welkom.   
Juf Marloes is er op maandag 9 en 16 juli. Juf Judith is er op dinsdag 10 en 17 juli.  

Morgen en de komende 2 vrijdagen is er nog schoolzwemmen. Voor morgen is er  al een 
ouder die meefietst. De laatste vrijdag, 20 juli, vervalt de zwemles.  
Op vrijdagmiddag zijn creatieflessen. Een aantal kinderen mochten de lessen 

“verzorgen”. De kinderen maken in groepjes verschillende leefgebieden met dieren erin. 
Het wordt een gezellige boel in de klas.  

Chrisje uit groep 6 gaat in de zomervakantie verhuizen 
naar Nijmegen. Aangezien zij daar een ander 
vakantierooster hebben, heeft Chrisje vanaf vrijdag 6 

juli zomervakantie. Deze dag nemen we afscheid van 
haar. We wensen haar en haar ouders veel plezier in 
Nijmegen en veel succes op Chrisjes nieuwe school.  

We kregen maandagmiddag nog een kort bezoekje van 
een imker in de klas. Erg interessant, dus maakt juf 

een afspraak om dit in de komende weken een keer 
uitgebreid te doen.  
Naast Kiva doen we ook sociale medialessen in de 

groep. Deze keer zijn we bezig geweest met de lessen over “De Baas op internet”. Welke 
informatie deel je en met wie? U kunt gerust zijn, veel kinderen vertellen ouders als het 

niet goed gaat op het internet!  

De rapportgesprekken zijn vandaag, 
maandag is de 2e ronde en woensdag de 

3e ronde.  
Samen met juf Yardena doet juf Julia de 
gesprekken met de ouders van groep 7. 

De kinderen krijgen donderdag 5 juli hun 
rapport mee naar huis.  
Woensdag 4 juli zijn de kinderen vrij, 

vanwege een team margedag.  
Er heeft zich al een ouder gemeld om iets 

te doen in de laatste 2 weken met de 
kinderen op het gebied van natuur, 
wetenschap of techniek.  

Het zou fijn zijn als er meer ouders iets 
kunnen betekenen om te rouleren. U kunt zich bij mij opgeven. Tot vanmiddag of 
vanavond. 

En natuurlijk wensen wij u ook alvast een heel fijn weekend toe,  
 

Hartelijke groet, juf Marloes en juf Julia 
 
 

 



 

Nieuws uit groep 7b en 8 
 

Nu gaat het snel, na deze week nog 
maar...drie! De voorbereidingen voor de 
eindmusical zijn nu echt in volle gang. 

Decors? Check! Dansjes? Check! Kleding, 
rekwisieten en reclame? Bijna check, maar 
volgende week zeker. Vrijdag 6 juli wordt 

alles naar het St. Vincentiusgebouw 
gebracht. Alle kleding moet dinsdag 3 juli 

worden ingeleverd, in een plastic tas 
voorzien van de naam van het kind. De 
rekwisieten moeten dinsdag 3 juli ook 

worden ingeleverd. Wat op school wordt 
verzameld en gemaakt hoort hier nog niet 
bij. De afspraken voor de generale en alle 

andere dingen, tijdens de laatste 
schoolweken van groep 8, heeft u kunnen 

lezen in de extra mail die u gestuurd is. Ook 
bij ouders zijn tal van voorbereidingen in 
volle gang, veel succes en plezier allemaal! 

We hebben woensdag een ontzettend 
geslaagde triatlon gehad. Mooi weer, 
sportieve prestaties en sportief gedrag, wat 

zijn we trots op de groep. En op de vele 
hulpouders! Vandaag mochten we weer 

genieten van de scholendag bij 'Op Roakeldais'. Samen op de fiets, ook weer met 
hulpouders. Samen met u lukt het weer allemaal!  
De kinderen van groep 7 houden de komende maandagen presentaties over een 

historische figuur. Dit doen ze alleen, in twee- of drietallen. Sanne en Caithlyn beginnen 
a.s. maandag. Ze doen ook een Kahoot-quiz, heel erg leuk! 
Deze week starten de rapport- en voorlopig adviesgesprekken voor groep 7. Juf Julia en 

juf Yardena houden deze samen. We hopen u een goed beeld van de ontwikkeling van 
uw zoon/dochter te kunnen geven. Mocht u nog vragen hebben na afloop, dan staan we 

u uiteraard altijd graag te woord. Het rapport gaat volgende week donderdag mee, ook 
voor groep 8.  
Volgende week woensdag 4 juli zijn de kinderen vrij, i.v.m. een studiedag voor het 

team.  
 
Hartelijke groet, Juf Jeltje en juf Yardena 

 
 
Gevonden voorwerpen 

 
Regelmatig blijft er iets achter in de school, bijvoorbeeld 
bekers, broodtrommels, handschoenen, sjaals, maar 

soms ook jassen of gymschoenen. De bak met gevonden 
voorwerpen is helemaal vol… 
 

Op de dagen van de rapportgesprekken, donderdag 28 
juni, maandag 2 en woensdag 4 juli kunt u kijken of er 

misschien iets van uw kind of kinderen tussen ligt. Na 
woensdag worden alle spullen aan een goed doel 
geschonken.  



Zweminstuif 

 
De Commissie Sportieve Recreatie van Uithuizen organiseert op woensdagmiddag  11 

juli weer een zweminstuif, in zwembad de Dinge in Uithuizen.  
De middag is van 13.30-16.30 uur. Er zullen allerlei activiteiten op en rond het water 
worden georganiseerd voor de kinderen. De middag is alleen toegankelijk voor kinderen 

met een zwemdiploma. De kosten zijn, evenals voorgaande jaren, € 3.00  per persoon.  
We hopen op mooi weer en een geslaagde middag. 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 juli 2018 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 
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