
    
  

 

 
Agenda: 
 
 

JULI 
 

16: Eindviering in de kerk – aanvang: 8.45 uur 
18: Afscheidsfeest groep 8 
20: Laatste schooldag – pannenkoeken eten 

20: 12.00 uur: Start zomervakantie 
 

SEPTEMBER 
 
03: 1e schooldag 

03: Luizenpluis 
13: Startviering in de kerk – aanvang 8.45 uur 

14:Studiedag team – leerlingen vrij 
17: Informatieavond groep 1-2 
24: Informatieavond groep  5 t/m 8 

25: Informatieavond groep  3 en groep 4 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vanuit de directie  

Formatie  

Vorige week vrijdag heeft u van ons de groepsverdeling van volgend jaar ontvangen.  
Er was nog een vacature op donderdag en vrijdag in groep 5/6, naast juf Jeltje.  

We zijn blij te kunnen melden dat Juf Marieke Reijenga deze baan volgend jaar gaat 
vervullen. Zij is momenteel werkzaam op de Katholieke school in Assen. Ze zal zich in de 
eerste nieuwsbrief van het komend schooljaar nader aan u voorstellen.  

Juf Julia  

We zijn gestart met de laatste weken van dit schooljaar en hebben helaas een vervelend 
bericht.  

Juf Julia heeft te kampen met gezondheidsproblemen en de huisarts heeft aangegeven 

dat ze voorlopig met haar werkzaamheden voor de groep moet stoppen. U begrijpt dat 
er aan het einde van het jaar nog veel zaken moeten gebeuren en dit trekt een te zware 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     12 juli 2018 

Juli: 
13: Chloé Peters 

18: Minke Bos 
19: Robert Liewes – Koen Bos 
27: Koen Peterse 

 
 

 
 

JARIGEN: 



wissel op het welzijn van Julia. Het kan zijn dat u haar af en toe wel op school aantreft, 

omdat ze wel graag betrokken blijft en wat zaken wil afronden. We hebben natuurlijk 
gezocht naar een invaller, maar dat blijkt in deze tijd een moeilijke opdracht. Omdat we 

willen voorkomen dat er groepen samengevoegd worden of dat de kinderen naar huis 
worden gestuurd, hebben we geprobeerd om met zoveel mogelijk bekende mensen de 

klus te klaren.  

Hieronder kunt u zien welke leerkracht er op welke dag voor de groep staat. Het is geen 
ideale situatie, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.  

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag 
  

vrijdag  

Week 28  Marloes  Judith  Yardena  Martijn  Martijn  

Week 29  Marloes  Judith  Yardena  Martijn  Martijn  

We wensen juf Julia beterschap!  

Werkdruk in het onderwijs  

We hebben dit schooljaar 2 dagen gestaakt en u heeft waarschijnlijk veel gelezen over 
de werkdruk in het onderwijs. De stakingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een 
verhoging van het salaris van leerkrachten, maar belangrijker er zijn ook gelden 
vrijgekomen om de werkdruk te verlagen.  

We willen u graag op de hoogte brengen hoe wij die ingezet hebben.  

 We zouden gezien het aantal leerlingen recht hebben op 5 combinatiegroepen volgend 
schooljaar. We hebben de werkdrukgelden ingezet om 6 groepen te maken, waardoor er 

veel enkele groepen ontstaan en mooie groepsaantallen. We denken op deze manier 
beter tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen.  

Ook hebben we één van de collega's een dagdeel uitgeroosterd om alle feesten en 
activiteiten in de school te regelen. Zo hebben de overige leerkrachten meer tijd om na 

te kijken en hun lessen voor te bereiden.  

Ouderavond  

Afgelopen maandag hebben we een ouderavond gehad, onder andere over de keuze die 
we maken richting het gepersonaliseerd leren. We waren blij dat er veel ouders waren. 
Mocht u niet de mogelijkheid gehad hebben om te komen, dan kunt u altijd langslopen 
met uw vragen. We houden u komend schooljaar op de hoogte middels de nieuwsbrief 

en zullen ook nog een ouderavond houden over de vorderingen in dit proces. We willen 
ouders graag betrekken in dit vernieuwingsproces. Dit kan vanuit de MR en de OAC, voor 

beide zijn we nog op zoek naar nieuwe ouders. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u 
zich melden bij de directie.  

Het team heeft aangegeven graag een kader te willen waarbinnen het gepersonaliseerd 
onderwijs vorm krijgt. Er is gekozen voor het ervaringsgericht onderwijs, omdat dit past 

bij wat we al doen. Er zullen het komend jaar verschillende nieuwe werkvormen 
geïntroduceerd worden, zoals de weektaak, het forum en het atelier. Het atelier is een 
werkvorm waarbij de kinderen kunnen kiezen uit allerlei workshops waar ze drie keer 

aan werken. Die workshops zijn op het gebied van creatief, dans, theater, techniek, 
koken enz. We zijn nog op zoek naar ouders die een keer zo'n atelier van drie keer een 

uur zouden willen verzorgen. We hebben al een aanbod voor theater en programmeren 
binnen....U kunt zich aanmelden bij de directie.  



MR  

In juni heeft de oudergeleding van de MR aangegeven te willen aftreden. Wij willen Jack 
en Peter bedanken voor hun inzet.  

Dit zorgt voor 2 vacatures in de MR. Binnenkort zal een procedure gestart worden voor 
nieuwe verkiezingen. Deze zal u via ParnasSys ontvangen. We hopen op veel 
aanmeldingen.  

Het komend jaar zullen juf Marian en juf Annemiek namens de leerkrachten plaats 
nemen in de MR. Juf Jeltje zal nog een tijdje meedraaien om kennis en processen over te 

dragen.  

AVG/wet op de privacy  

Onlangs is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Dit heeft ook consequenties voor het 
onderwijs. Privacygevoelige informatie mag niet zomaar gecommuniceerd worden. Dit 
betekent dat we u ook elk jaar zullen vragen of u akkoord gaat met vermelding van uw 
gegevens in het informatieboekje en of we foto's van uw kind mogen plaatsen op social 

media enz. Dit zorgt voor wat extra invulwerk, maar we hopen dat u begrijpt dat we dit 
graag zorgvuldig willen regelen. Het formulier hiervoor ontvangt u één dezer dagen.  

Overblijf  

We zijn druk bezig met het organiseren van de overblijf voor volgend schooljaar. U 
ontvangt de informatie hierover zo spoedig mogelijk.  

Overige zaken  

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Mocht er nog belangrijke informatie zijn, 
dan houden we u op de hoogte via de mail. Volgende week ontvangt u de kalender voor 
het nieuwe schooljaar, met hierin alle belangrijke informatie.   

 

Even voorstellen: 
 

 Mijn naam is Bert Roede en vanaf komend schooljaar 
ben ik werkzaam op RKBS de Schelp. 
Ik ben woonachtig in Groningen en woon daar samen 

met mijn vriendin Ester Vos, die eveneens werkzaam is 
in het basisonderwijs.  
De afgelopen 3 jaar ben ik met veel plezier werkzaam 

geweest op de St. Gerardus Majellaschool in Hoogezand. 
Het laatste jaar heb ik gewerkt in groep 4/5. Na een 

aantal gesprekken was ik toe aan een nieuwe uitdaging 
in een andere omgeving. De gesprekken in Uithuizen 
heb ik als zeer prettig ervaren en ben dan ook blij dat 

dit wederzijds is. Ik kijk uit naar het volgende schooljaar 
in groep 7 en heb vertrouwen in een goede 
samenwerking binnen het nieuwe team. Ook hoop ik op 

een mooie samenwerking met alle ouders en vanuit 
deze samenwerking het maximale uit uw kinderen te halen. Ik wil u een fijne 

vakantie wensen en we zien elkaar in het volgende schooljaar. 
 

Vriendelijke groet, 

Bert Roede. 
 



 Ik ben Annemiek van Houdt, woon in Uithuizen, ben getrouwd met Chris van 

Houdt en moeder van 4 kinderen: Rick van 15, Feline en Rosalin van bijna 3 en 
Vieve van bijna 4 maanden. Komend schooljaar zal ik het team van de Schelp 

komen versterken! Ik ben niet helemaal „nieuw‟ op de Schelp, want in het 
verleden heb ik hier mijn lio-stage gelopen en al gewerkt op deze superleuke 

school! Hierna heb ik bijna 8 jaar met veel plezier gewerkt op een andere school 
van Stichting Primenius in Wehe den Hoorn. Hier heb ik alle jaargroepen wel 
gehad, maar de laatste jaren heb ik combi 7/8 en 6/7/8 gedraaid. Afgelopen 

schooljaar was ik werkzaam op een andere school van de stichting in Bedum. 
Door de zwangerschap en geboorte van mijn jongste dochter heb ik dit schooljaar 

helaas niet af kunnen maken. Ik ben een groot voorstander van gepersonaliseerd 
leren en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Hier heb ik ook veel 
ervaring mee opgedaan op mijn vorige scholen. Ik heb ontzettend veel zin om na 

de zomervakantie aan de slag te gaan in groep 4 en hoop u gauw allemaal 
persoonlijk te ontmoeten! 

 
Met vriendelijke groet,  
Juf Annemiek 

 
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 2 juli 
heeft groep 2b in een zelfbedacht, 

toneelstukje de regel: ‘Zuinig zijn op 
materiaal, dat geldt voor ons allemaal’  
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. 

 
Eindviering 

  
Maandag 16 juli houden wij de eindviering in de kerk. Pastor Nellie zal in deze viering 
voorgaan. Het thema van de eindviering is: „Spiegel je mee?‟   Kijken naar jezelf, een 

ander „zien‟, terugblikken of vooruitkijken…. 
We gaan het ZIEN en horen, want de kinderen van groep 8 vertellen over hun 

basisschoolperiode en over hun verwachtingen voor de toekomst.  
Om het thema voor de kinderen concreet te maken vragen wij aan de kinderen om een 

voorwerp waar je mee kunt „zien‟ mee naar school te nemen. U kunt hierbij denken aan 
een verrekijker, een camera, een bril, of natuurlijk een spiegel! We plaatsen deze 
voorwerpen op de viertafel en nemen ze maandag 16 juli mee naar de kerk. Wilt u de 

voorwerpen voorzien van naam? 
 

Iedereen van harte uitgenodigd om de eindviering bij te wonen. Aanvang: 8.45 uur. 

 

 



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 gekeken naar en gesproken over de manieren waarop mensen 
van elkaar verschillen. Zijn volwassenen anders dan kinderen en zien wij er hetzelfde 

uit? Hoe zou je het vinden als we allemaal hetzelfde waren? En hoe zou het zijn als we 
allemaal dezelfde dingen leuk vinden? We hebben naar elkaar gekeken en de verschillen, 

maar ook de overeenkomsten benoemd. De kinderen waren erg betrokken bij de 
activiteiten en kwamen zelf tot de conclusie dat het fijn is om verschillend te zijn, maar 
ook dat iedereen even belangrijk is!  

Tijdens de laatste KiVa activiteit dit schooljaar komen we nog meer over elkaar te weten 
en ontdekken overeenkomsten en verschillen. We doen de volgende opdracht: sta op als 

je: 
o blauwe ogen hebt   
o twee oren hebt 

o van dansen houdt 
o een hond hebt 

o je eigen veters kan strikken     etc.  
 
Tot slot bespreken we de KiVa regel: we verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal! 
 

In groep 3-4: Plagen, ruzie, pesten? Wat is het en wanneer noem je het nou plagen en 
wanneer ruzie? We hebben gesproken over deze verschillende vormen. De kinderen 

wisten er goed voorbeelden bij te bedenken en te benoemen wat het verschil is tussen 
deze 3. Want bij plagen is het soms nog wel grappig. Bij ruzie ben je even heel boos op 
elkaar, maar maak je het uiteindelijk wel weer goed. Pesten is toch lastiger, het is niet 

leuk en toch gebeurt het elke keer weer. En wat doe je dan? Durf je het te zeggen? 
Waar ga je heen? Tegen wie zeg je het? De kinderen waren het erover eens dat je het 
moet zeggen. Want als je niks zegt, stopt het ook niet. Dat kan bij juf, maar ook tegen 

papa en mama. Een lastig onderwerp, maar heel goed om te horen hoe goed kinderen 
weten hoe het zit! 

 
-ingezonden brief- 
Ouderdeel MR –deze tekst is niet in samenspraak geschreven met de teamgeleding van 

de MR- 
 

Op 18 juni jl. heeft het oudergedeelte van de MR besloten haar werkzaamheden neer te 
leggen. De oorzaak is een vertrouwensbreuk met de directie.  
In meerdere gevallen werden wij niet tijdig, of niet geïnformeerd. Wij vinden dat wij 

onze taak als MR op deze wijze niet goed kunnen uitvoeren. 
Peter Gerdez zal lopende zaken waarvoor een handtekening nodig is blijven doen tot aan 

de zomervakantie, zodat aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan. 
We betreuren de gang van zaken ten zeerste, maar zien geen andere mogelijkheid. Het 
besluit valt ons zwaar, met name omdat het docententeam dit niet verdiend. 

  
Peter Gerdez 

Jack Bos 



Website: 
 
Na de zomervakantie worden de foto‟s die nu op de website staan verwijderd. Tot die 

tijd kunt u de foto‟s nog op uw eigen PC uploaden.  
 

 
 
 

 
Update buitenschoolse opvang door de SPGE 

 
Vanaf 3 september gaan wij buitenschoolse opvang 
verzorgen. OBS Brunwerd heeft een ruimte ter beschikking gesteld. Dit in goed overleg 

met RKB De Schelp en CBS koning Willem-Alexander. Wij zijn blij met deze ruimte en 
hopen hier gebruik van te kunnen maken tot we in de nieuwe school kunnen. 
 

Miriam Oude Lansink is aangenomen als pedagogisch medewerker voor de BSO. 
Hieronder stelt ze zich aan u voor. 
 

We bieden zowel voor- als naschoolse opvang. Meer informatie over de producten die wij 

bieden kunt u vinden op onze website: www.peuterspeelzaleneemsmond.nl , onder de 
knop BSO. 

Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op de scholen, op het kantoor van de SPGE 
(Maarweg 6 Uithuizen) of te downloaden op onze site. 
 

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de centrale administratie van de 
SPGE, tel. 0595-432603 of via info@bsohethogeland.nl 
 

                                                                        
 

 
 
 

Mag ik me 
 

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over mezelf. Tja, de 
vraag is wat jullie van mij willen weten! 
De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond heeft mij 

in dienst genomen voor de voor en na schoolse opvang die na 
de zomervakantie van start gaat. Omdat ik al een aantal jaren 

in de kinderopvang zit, is dit voor mij een nieuwe uitdaging. 
Deze uitdaging ga ik met volle 100% aan. 
Ik ben Miriam Oude Lansink, 37 jaren jong en een lieve zoon 

van 6. Heb 8 jaar in Uithuizen gewerkt met kinderen van 0 tot 
4 en van 4 tot 12 jaar. Daarbij bracht ik vaak kinderen naar 

school en haalde ze weer op. Draaide ik de bso met een collega 
of de dagopvang. Daarna heb ik 2 jaar gewerkt bij “ Kinderdagverblijf Het Merelhuis” in 
Middelstum. Nu ga ik deze nieuwe start maken. 

 
Heb er super veel zin in. 

 
 
 

 
 

 

http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl/


Nieuws uit groep 0-1-2a 

 
Het is echt zomer bij ons in de klas! 

De kinderen spelen op de camping, in 
de ijssalon, het reisbureau en de 
watertafel.  

Vorige week donderdag zijn we op 
schoolreisje geweest naar Nienoord.  
Hier hebben we de hele dag heerlijk 

gespeeld. 
Maandag hebben Jan-Niek en Bastiaan uit groep 8 een les gegeven over dino‟s. De 

kinderen vonden dit erg interessant en hadden heel veel vragen. Maandag namen we 
ook afscheid van juf Babette. Zij liep het hele schooljaar stage bij ons in de klas. 
Pompom heeft deze week besloten dat hij ook graag op vakantie wilde gaan. We hebben 

hem geholpen met het bedenken van wat hij allemaal mee moest nemen. Dinsdag is hij 
vertrokken. Hij is nu aan het kamperen op Ameland. 
Gisteren hebben we met z‟n allen naar de Musical van groep 8 gekeken; Paniek in de 

Snoepfabriek. We hebben erg genoten van de grapjes, dansjes, liedjes en we hebben 
natuurlijk veel geklapt! 

Maandag 16 juli is om 8.45 uur de afscheidsviering in de kerk. U bent van harte welkom. 
Maandag aan het einde van de ochtend gaat iedereen ook even een kijkje nemen in de 
nieuwe klas van volgend schooljaar. De kinderen maken kennis met de nieuwe juf of 

meester en zien in welk lokaal ze volgend jaar zitten. De kinderen die volgend jaar in 
groep 1-2 zitten gaan naar juf Truus. De kinderen die volgend jaar in groep 3 zitten, 
gaan naar juf Marian. 

Op woensdag 18 juli viert juf Wilga haar verjaardag. De kinderen hoeven die dag zelf 
geen fruit of drinken mee te nemen. Omdat het feest is mogen de kinderen verkleed op 

school komen! 
Op donderdag 19 juli krijgen de kinderen alle werkjes mee en alle andere spullen die 
voor de vakantie mee naar huis gaan. Wilt u daarvoor een extra (plastic) tas meegeven? 

Vrijdag 20 juli is alweer de laatste schooldag. Alle kinderen zijn dan op school (ook de 
kinderen van groep 0-1). Op deze dag hoeven de kinderen zelf geen fruit of drinken mee 
te nemen. We gaan samen met de hele school pannenkoeken eten. Daarna blazen we 

tegen 12 uur de kinderen van groep 8 uit. We gaan daarna nog even kort terug de klas 
in om de laatste spulletjes mee te nemen. Hierna komen we samen naar buiten en 

begint de zomervakantie! 
Zoals jullie vorige week hebben kunnen lezen, 
neem ik vrijdag 12 juli ook afscheid van de 

Schelp. Ik wil alle ouders en het team hartelijk 
bedanken voor het fijne contact dat we de 
afgelopen jaren hebben gehad. Ik wil iedereen 

een hele fijne, warme en vooral relaxte 
zomervakantie toe te wensen!  

 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 0-1b-2b  
 

Wat vliegt de tijd voorbij…, nog één week te gaan en dan hebben we zomervakantie.  
Vorige week donderdag hebben we ons jaarlijks schoolreisje gehad en de kinderen 
hebben genoten. We bedanken alle ouders die voor vervoer en begeleiding hebben 

gezorgd.  
In de klas genieten de kinderen van het kamperen op de camping, de ijsjes in de 
ijskraam en ijskar en worden er van constructiemateriaal zwembaden, trampolines, 

tentjes en andere zomer ‟dingen‟ gemaakt. Ook worden er ijsjes geplakt, 



vakantietekeningen gemaakt en bootjes gevouwen. In een kringgesprek hebben de 

kinderen aangegeven met welk vervoermiddel je op vakantie kunt gaan en vervolgens 
hun voorkeur aangegeven.  Meer dan de helft van de kinderen wil graag met het 

vliegtuig op vakantie, een klein aantal met de auto of trein en een leerling wil graag met 
de caravan weg… 
Deze week hebben we gewerkt aan de doelen: voorwerpen kunnen ordenen van licht 

naar zwaar en de begrippen: duurt lang en duurt kort kennen. We hebben zand in 
bakjes gedaan en bedacht hoe we een bakje lichter of zwaarder kunnen maken en de 
bakjes uiteindelijk geordend van licht naar zwaar.  

De kinderen van groep 1 hebben 
geëxperimenteerd met het wegen met 

een balans. Bv. wat is zwaarder: een 
schroef of een aantal wattenbolletjes? 
We zagen een verrassende uitkomst…  

Gisteren hebben we met z‟n allen naar 
de musical van groep 8 gekeken; 
Paniek in de Snoepfabriek. We hebben 

erg genoten van de dansjes, liedjes en 
het toneelspel.   

Maandag 16 juli is om 8.45 uur de 
eindviering in de kerk. U bent van 
harte welkom om de viering bij te 

wonen. Denkt u er nog even aan dat 
de kinderen spiegeltjes of andere 
voorwerpen waar we mee kunnen „zien‟ mee naar school mogen nemen? 

Maandag aan het einde van de ochtend gaat iedereen ook even een kijkje nemen in de 
nieuwe klas van volgend schooljaar. De kinderen maken kennis met de nieuwe juf of 

meester en zien in welk lokaal ze volgend jaar zitten. De kinderen die volgend jaar in 
groep 1-2 zitten gaan naar juf Truus. De kinderen die volgend jaar in groep 3 zitten, 
gaan naar juf Marian. 

Woensdagmorgen 18  juli vieren we het „afscheidsfeestje‟ van groep 2. Samen met de 
juf gaan de leerlingen van groep 0-1 opdrachten bedenken die de kinderen van groep 2 
moeten  uitvoeren. Ze ontvangen dan ook hun werkjesboek en het getuigschrift. 

Op donderdag 19 juli krijgen de kinderen alle werkjes mee en alle andere spullen die 
voor de vakantie mee naar huis gaan. Wilt u daarvoor een extra (plastic) tas meegeven? 

Vrijdag 13 juli is Chloé jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Chloé en een fijne verjaardag 
gewenst! 
We hebben juf Reina de afgelopen week moeten missen op school en tijdens het 

overblijven.  Zij heeft veel pijnklachten van haar versleten heup en moest het 
noodgedwongen rustig aan doen. Volgende week dinsdag wordt zij in het ziekenhuis 

opgenomen voor een operatie aan haar heup. We wensen haar een spoedig herstel toe! 
Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag, ook voor de kinderen van groep 0-1.  Op deze 
laatste schooldag hoeven de kinderen geen fruit of drinken voor het fruit eten mee te 

nemen We gaan met de hele school, pannenkoeken eten en om 12.00 uur gaan we 
samen met de andere groepen, groep 8 op een bijzondere manier  uitzwaaien. Hierna 

gaan we nog even kort terug naar de klas om de laatste spullen mee te nemen. U kunt 
de kinderen dan i.v.m. de drukte op het plein, uit de klas ophalen. En dan begint de 
zomervakantie! Dit is dan het allerlaatste nieuws uit groep 0-1b-2b van het schooljaar 

2017-2018. Het was een fijn jaar met de kinderen, maar ook met u, ouders. Het 
afgelopen schooljaar deden we regelmatig een beroep op u voor hulp bij allerlei 
activiteiten. En nooit tevergeefs! Dank voor uw inzet en betrokkenheid! Dank ook aan de 

klassenouders, Ellen van Dongen en Ida Kamp voor de assistentie bij het organiseren 
van de verschillende activiteiten! Dank aan Reina op wie we altijd een beroep kunnen 

doen.  



 
We wensen de kinderen van groep 2 die naar groep 3 gaan veel plezier in hun nieuwe 

groep.  En voor iedereen alvast een hele fijne en zonnige vakantie, we hopen iedereen 
uitgerust weer terug te zien op maandag 3 september.  

 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en juf Truus 
 

Nieuwe leerlingen 
 

Na de zomervakantie verwelkomen wij in groep 1: Tyaron Beaumont, Max van der Molen 
en Anke Middendorp.  
Welkom op de Schelp en heel veel plezier bij ons in de klas! 

 
juf Truus en juf Julia 
 

Nieuws uit groep 3-4 
 

Dino‟s, honden, poezen, konijnen, ratten, tijgers, paarden, leeuwen, stieren, schapen, 
leeuwen…..thema dieren in groep 3-4! Er wordt door de kinderen hard gewerkt aan hun 
gekozen dier. Op de kasten worden hele tentoonstellingen gebouwd, de eerste 

muurposters hangen en er zijn al spreekbeurten gehouden. De kinderen werken actief 
en denken ook aan elkaar. Er worden veel meegedacht, spullen worden voor elkaar 
meegenomen.  

De eerste spreekbeurt werd door Kiandra, Jada en Kimberly gehouden, met echte ratjes 
in de klas. Jorrik nam voor Victoria de eigen hond mee. Samen mochten we aaien en iets 

lekkers geven. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Arjan en Joost werken over schapen, waarbij Arjan een plannetje bedacht. Juf, kunnen 
we misschien op de boerderij komen kijken met de hele klas? Het plan is uitgewerkt met 

hulp van de ouders en we gaan dit doen! Woensdagmorgen stappen we in de auto‟s en 
bezoeken we maar liefst 3 boerderijen. We zijn de hele morgen op pad, de gymles 
vervalt hierdoor. Geweldig hoe dit door ouders en kinderen is georganiseerd. Het gaat 

vast heel interessant worden. 



We proberen volgende week maandag alle tentoonstellingen af te krijgen en de posters 

en boekjes klaar te hebben. Neemt u nog even een kijkje in de klas?  
Komende vrijdag ronden we het project vakantielezen in de klas af met een bezoek aan 

de bieb. Het is de bedoeling dat de kinderen in de vakantie ook actief blijven lezen. 
Misschien heeft u wel eens gehoord van de term “vakantiedip”. Doordat er in de vakantie 
weinig geoefend wordt in het lezen, vallen kinderen soms flink terug in leesniveau. Om 

dit te voorkomen, stimuleert de bieb het lezen door kinderen mee te laten doen aan het 
project vakantielezen. We nemen voor de vakantie alvast 2 boeken mee uit de bieb en 
deze gaan mee naar huis. Het is de bedoeling dat u ze zelf in de vakantie weer omruilt 

voor nieuwe boeken. De biebpas gaat daarom ook mee naar huis. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw kind de pas vrijdag mee heeft naar school? 

Volgende week gaan we opruimen in de klas. Alle spullen en andere dingen worden mee 
naar huis gegeven. Denkt u om een plastic tas? 
En dan is volgende week vrijdag dan echt de laatste schooldag. Samen met de kinderen 

kijken we terug op een fijn jaar waarin we veel dingen met elkaar hebben beleefd. Ook 
samen met u als ouders. Het was een fijn jaar en daarvoor wil ik u bedanken. In het 
bijzonder de klassenouders, Maaike van der Molen en Patricia Voorma, Die heel wat werk 

uit handen hebben genomen. Maar ook alle ouders die op wat voor manier dit jaar 
hebben klaargestaan. Heel erg bedankt! 

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 
 
Hartelijke groet, juf Yardena en juf Marian 

 
Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
Nog 1 weekje en dan is het vakantie!  
Ik heb het, ondanks de ups en downs, geweldig naar m‟n zin gehad op deze school en 

zeker ook met deze groep.  
Komende vrijdag (13 juli) vier ik mijn verjaardag op school met de kinderen van groep 

5/6a. Een beetje laat, want exact een halfjaar geleden was ik „echt‟ jarig (13 januari), 
maar we maken er een mooi feest van. 
Ik wil graag alle ouders bedanken voor hun hulp en steun dit jaar. 

 
Meester Freek 

 
Nieuws uit groep 6b-7a 
 

Samen met de kinderen gaan wij de laatste schooldagen in. De 
afwezigheid van juf Julia is merkbaar, maar met de extra hulp 

van juf Judith en meester Martijn hebben we de laatste twee 
weken rond kunnen krijgen.  
De kinderen van groep 7 zijn druk 

bezig geweest met muurkranten 
en/of poster over de Europese 

Unie. De eerste presentaties 
hebben we gehoord en wat kunnen 
ze dat goed!!  

Woensdagochtend hebben we 
genoten van de musical van groep 

8. Vanmiddag hebben we een 
workshop gehad van de moeder van Dean over programmeren. Ontzettend interessant 

en leerzaam. Zulke workshops willen we wel vaker. Bedankt daarvoor! 
Volgende week dinsdag gaat juf Judith samen met de kinderen het lokaal opruimen. De 
vakken en laatjes worden opgeruimd en de spulletjes van thuis gaan mee naar huis. 

Daarnaast hangen hier en daar nog werkstukken en tekeningen en deze gaan ook mee 



naar huis. Willen de kinderen maandag 

een grote plastic tas voorzien van hun 
naam meenemen naar school? 

Donderdagmiddag 19 juli gaan we bij 
mooi weer naar het zwembad met de 

groepen 5-8. Vanaf 15.00u zijn ze vrij 
vanaf het zwembad. 
De zomervakantie begint bijna. De 

kinderen in de klas maken mooie 
tekeningen over de aanstaande vakantie. 

We hebben al veel verhalen gehoord over 
de verschillende vakantiebestemmingen of activiteiten in de zomervakantie. Bij deze 
wensen wij iedereen alvast een fantastische zomervakantie!! 

 
Een zomerse groet, 

Juf Yardena, juf Marloes, juf Judith en meester Martijn 
 
Nieuws uit groep 7b en 8 

 
en toen was het toch zo maar zo ver, de laatste schoolweek breekt aan. En wat voor een 

week.. De eindmusical is geweest, vandaag is er Indonesisch gekookt met ouders uit 
groep 8. Volgende week zijn de groepen weer fijn samen. Dan is de eindviering, het 
eindfeest voor groep 8, donderdagmiddag bij goed weer samen naar het zwembad en 

vrijdag uiteraard de lekkere afsluiting met de pannenkoeken. Ook een drukke week voor 
de ouders van groep 8, die al met een aparte mail hierover zijn geïnformeerd. Succes en 

ook heel veel plezier met alles gewenst, en enorm bedankt voor alles wat jullie hebben 
gedaan en nog gaan doen! 
Maandagmiddag houden we in onze groep een leuke ruilmiddag. Vorig jaar deden we dat 

voor het eerst en het was meteen een groot succes. Strips, boeken, knuffels, spelletjes, 
knutselspullen, sierraden, stickers etc. Alles kwam voorbij en er werd druk geruild. Juf 
Jeltje kwam met veel, raakte veel kwijt, maar ging ook weer met veel terug. Dat zal nu 

vast niet anders zijn! De kinderen richten in een tweetal twee tafeltjes in, we maken er 
om 13.00 uur een soort marktje van en dan kan er onderling bij elkaar gekeken en 

geruild worden. Enorm leuke kans om voor de zomervakanties een mooi boek, leuke 
strips, tekenspullen en nog meer te krijgen. Alles gaat mee in grote tassen en wat niet 
geruild is moet ook weer mee naar huis. Uiteraard mogen de kinderen morgen ook al 

wat spullen in een tas mee naar school nemen.  
Volgende woensdag gaan alle schoolspullen mee naar huis. Er blijft hier alleen nog een 
etui. Dinsdag wordt er al een beetje opgeruimd, maar woensdag moet er een plastic tas 

mee, naast de rugzak.  
Donderdagmiddag, bij mooi weer, gaan de groepen 5-8 naar het zwembad. Vanaf 15.00 

uur zijn ze daar vrij. Willen ze blijven, nemen ze hun abonnement of geld voor een 
entreekaartje mee.  
Dit jaar mochten we de hulp ontvangen van de Petra, Gonnie en Carien, onze 

klassenouders. Het was een fijn jaar met jullie, dank voor alles! 
We begonnen dit jaar met het verhaal van de sterren en eigenlijk is het altijd wel een 
beetje een rode draad gebleven in onze groep. Daarom besluiten we nu met dit mooie 

gedicht.  
 

 
 
 

 

Op weg naar het licht 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We wensen al onze 'sterren' en hun familie een heel fijne zomervakantie. Graag tot in 
het nieuwe jaar! 
 

Hartelijke groet,  
Juf Yardena en juf Jeltje 
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Sterren, sterren, sterren, sterren.  

Sterren in de nacht.  

Maar ook overdag.... 

 

Die flonkerende lichtjes vertellen elk hun eigen 

verhaal. 

Tien sterren gaan naar groep 8. 

En zestien sterren gaan naar het Voortgezet 

Onderwijs. 

 

Er staat al een hoop geschreven in de sterren.  

En het belooft nog zoveel meer! 
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