
    
  

 
 
Agenda: 
 
OKTOBER: 
19: 5 t/m 8 12.00 uur vrij 
22 t/m 26: herfstvakantie 
29: Luizenpluis 
NOVEMBER:  
05: Regel van de maand 
08: St.Martinusviering 
11: St.Maarten 
05 t/m 09: Voortgangsgesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de directie  
 
Forum 
Gisteren hadden we ons eerste forum 
Het forum is een moment waarop alle groepen van de school samenkomen om 
gedachten en ervaringen uit te wisselen. Het forum is een contactmoment en een 
ontmoeting tussen iedereen die bij de school betrokken is. Het is een soort afsluiting van 
een periode, waarbij kinderen iets mogen presenteren wat ze geleerd hebben of waar ze 
trots op zijn. Kinderen leren op deze manier naar elkaar te luisteren, naar elkaar te 
kijken, begrip te krijgen voor elkaar en voor de verschillen die er zijn. Bovendien leren 
ze van kleins af aan te presenteren voor een groep, een vaardigheid die nog lang van 
pas komt. Alle groepen presenteerden iets wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. 
Soms met de hele groep en soms een aantal kinderen uit de groep. Zo zong groep 1/2 
voor ons, vertelde groep 3 over dingen die ze geleerd hebben en de “ik-tas”, maakte 
groep 4 beelden, presenteerde groep 5/6 gemaakte tekeningen een gedicht en de 
afspraken die ze in hun groep gemaakt hebben, vertoonde heel groep 7 een circusact en 
presenteerde groep 8 hun mascotte, de manier waarop ze met elkaar omgaan en de 
afspraken in de klas. We zijn heel trots dat de kinderen voor de grote groep hebben 
willen presenteren. We kwamen er ook achter dat we echt een microfoon en boxen nodig 
hebben voor een goede verstaanbaarheid.  
 
We vonden het heel leuk dat er zoveel ouders aanwezig konden zijn! 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     18 oktober 2018 

Oktober: 
18: Pim Markerink  – groep 3 
24: Joost Poelma – groep 4 
27: Jesse Geuens – groep 1 
November: 
03: Lieke Modderman – groep 5/6 
04: Jochem Mihl – groep 7 
05: Emma Wieringa – groep 8 
09: Feline Stamkot – groep 4 
 
 
 

JARIGEN: 



Vrijdag 19 oktober 
Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen van groep 5 t/m 8  ‘s middags vrij, vanwege een 
studiemiddag (Pedagogisch tact) van het team. Dit betekent dat de herfstvakantie voor 
hen iets eerder begint. Wij wensen alle leerlingen en ouders een fijne herfstvakantie en 
zien jullie graag weer terug op maandag 29 oktober. 
 
Aanwezigheid Cassandra 
Tot dusverre was ik elke week 4 of 5 dagen in de week aanwezig. Na de herfstvakantie 
zal ik nog 3 dagen in de week aanwezig zijn, meestal op wo, do en vr. Wilt u hier met 
afspraken en het versturen van mails rekening mee houden. Op de overige dagen werk 
ik op andere scholen. 
 
OAC 
Gisteravond hadden we onze eerste vergadering dit schooljaar van de ouder advies 
commissie. We zijn blij dat zich 2 nieuwe leden gemeld hebben, maar kunnen nog wel 2 
of 3 ouders gebruiken. We hebben tijdens deze vergadering o.a. gesproken over Social 
Schools, de nieuwsbrief, een peiling over andere schooltijden, Ipads en nog veel meer. 
Wilt u ook meedenken en advies geven dan kunt u zich melden bij Marieke Middendorp 
of Cassandra Zwiers. 
 
Identiteit: 
 
Viertafel 
 
De viertafel is ingericht rond het seizoen herfst. 
De bladeren in prachtige herfstkleuren dwarrelen 
omlaag en worden door de wind weer wervelend 
omhoog geblazen. De eikels, kastanjes, 
beukennootjes vallen op de grond om daar te 
ontkiemen, te wortelen om weer op te schieten. 
De natuur maakt seizoen na  seizoen  zichtbaar 
dat (af)sterven en nieuw leven onlosmakelijk met 
elkaar verbonden is. Als de bomen hun vruchten 
laten vallen, zorgen ze ervoor dat nieuw leven uit 
de grond omhoog kan komen, kan opschieten. 
 
Na de herfstvakantie staat de vier-tafel in het teken van Allerzielen, ingericht voor 
iedereen, die er een herinnering of een kaarsje, kruisje of een foto neer kan leggen om 
het een persoonlijke sfeer te geven. Als de kinderen het fijn vinden mogen ze zelf een 
(kleine) foto meenemen van iemand die ze willen herdenken. Deze foto’s plaatsen we 
dan tot en met vrijdag 2 november op de viertafel.  
Allerzielen is een viering, waarbij we stilstaan bij de mensen van wie wij houden of die 
we goed gekend hebben en die we moeten missen, omdat ze zijn overleden. 
Het is belangrijk om stil te staan bij het leven, maar ook bij de dood. We hebben 
allemaal wel een keer te maken gehad met het overlijden van een dierbare. 
 
Sint Martinus viering 
 
Op donderdag 8 november hebben we een viering in de kerk die in het teken staat van 
Sint Martinus. Martinus (veelal Sint Maarten genoemd) werd aan het begin van de vierde 
eeuw geboren in Hongarije. Zijn vader diende in het Romeinse leger en de jonge 
Martinus volgde dezelfde weg. Als ruiter trok hij door Gallië (het huidige Frankrijk) en op 
een avond zag hij een bedelaar bij de stadspoort van Amiens. Omdat hij niets dan zijn 
wapen bij zich had, gaf Martinus hem een stuk van zijn soldatenmantel door die met zijn 
zwaard in tweeën te snijden. Wettelijk gezien was het uniform maar voor de helft 



persoonlijk bezit: de andere helft behoorde aan de keizer. In een droom verscheen 
Christus vervolgens aan Martinus met de boodschap: “Wat je voor de geringste van mijn 
broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan". Vanaf dat moment zette Martinus 
zich in voor de verdere verspreiding van het christelijke geloof in Europa. 
De viering begint om 8.45 uur en iedereen is van harte uitgenodigd deze viering bij te 
wonen. 
 
 
Trefwoord 
 
Met Trefwoord werken we van 15 okt. tot 9 nov. rond het thema “Verfraaien”. 
 

Op allerlei manieren verfraaien we iets aan ons huis, onszelf of wat we 
ook belangrijk vinden. Met een nieuw kapsel, een eigentijdse bril, een 
nieuw verfje in huis of een mooi gedicht bij een cadeautje worden 
wijzelf of waardevolle zaken extra mooi gemaakt. Lang niet altijd omdat 
het moet, maar gewoon omdat het kan.  
De mens is nu eenmaal een esthetisch wezen, gevoelig voor 
schoonheid.  
Ziet u het ook bij uw kind? Welke kleur kiest uw kind het liefst, voor de 
kleren of voor de fiets? Welke verfraaiingen zijn onmisbaar op de 

kleding? En u zelf? Wat verfraait uzelf graag? 
 
De kinderen stellen de vraag in hoeverre een mooie 
buitenkant kan bijdragen aan het levensgeluk.  
Ze zoeken naar de betekenis die schoonheid voor mensen 
kan hebben. Wat is trouwens ‘mooi’ en wat is ‘lelijk’?  
En maakt het wat uit hoe iets of iemand eruit ziet?  
 
Ze horen het bijbelverhaal over de Syrische generaal Naäman. Hij is zeer gevoelig voor 
uiterlijkheden. Zo draagt hij graag een indrukwekkend uniform dat goed laat zien dat hij 
generaal is. Toch verhult dat prachtige uniform wat er werkelijk met Naäman aan de 
hand is. Hij is ziek, melaats, en daarmee onrein. Hoe kan hij genezen? Hij krijgt de tip 
om naar Israël te gaan, naar de profeet Elisa. Dat doet hij. Hij had verwacht om met 
grote rituelen en bezweringen genezen te worden. Maar nee, het is ‘niet meer’ dan een 
simpele onderdompeling in de rivier de Jordaan. En hij moet ook nog zijn prachtige 
uniform uitdoen. Met het afleggen van het fraaie uiterlijk toont Naäman zijn 
kwetsbaarheid, zijn ware ik. En zo wordt hij door Elisa – of is het door God – genezen. 
Gratis en voor niets. Niet te geloven… zo denkt ook Elisa’s knecht Gehazi die voor 
zichzelf bij Naäman een beloning voor de genezing opeist. Heel fraai… maar niet heus. 

 
Verfraaien is mooier maken. Kleding, cosmetica, reclame, faceliften… 
allemaal om ons mooier te maken. We zijn allemaal gevoelig voor ‘mooi’.  
Met bepaalde dingen - noem het ‘symbolen’ - verfraaien we onze 
feesten: met een vlag, een kerstbal, vuurwerk, optocht, olielampje, 
traktatie wordt het meer feest.  
In een memoryspel zoeken de kinderen het feest en het symbool bij 
elkaar.  
Maar alleen ‘mooi’ is niet alles. Het is goed om er vragen bij te stellen.  
Zoals: wie bepaalt wat mooi is en wat betekent het als je niet aan een 

bepaald schoonheidsideaal kunt voldoen? Wat vinden we van eenvoud? Je kunt het ook 
bekijken als een opdracht: Hoe kun jíj je omgeving mooier maken? 
Genoeg om ‘mooi’ over na te denken, om je leven te verfraaien. 
 
 

Binnenkant – buitenkant 
 
Heeft die appel al een plekje? 
Niet zo vers meer als hij was? 
Poets hem op tot hij gaat glimmen. 
En hij smaakt weer eersteklas. 
 

 (MB en BB, 30 okt.) 



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:  
In groep 2 leren we elkaar beter kennen. Vorige week hebben we iets over onszelf 
verteld: ik ben, ik heb en ik houd van… In een andere oefening hebben we ontdekt dat 
we veel dingen hetzelfde als anderen hebben, maar dat er ook verschillen zijn. We 
merken dat de kinderen deze activiteiten heel serieus uitvoeren en dat het steeds beter 
lukt  om gericht en positief te reageren. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Heel knap! 
In de komende activiteiten gaan we zien wat we van elkaar weten. En nadenken over 
dingen waarin onze klasgenoten goed zijn. Iedereen is wel ergens goed in! In de 
oefening: hand op de schouder, leggen de kinderen een hand op de schouder van een 
kind dat zij vinden  passen bij de omschrijving die de juf geeft. Bv. leg je hand op de 
schouder van een kind met een hele mooie stem, of leg je hand op de schouder van een 
kind dat goed is in tekenen.  
 
In groep 3:  
Thema 2, gevoelens is opgestart met de groep in het speellokaal. We hebben gesproken 
over de verschillende gevoelens die je kunt hebben: blij bang, boos, verlegen, verdrietig, 
sip. We spraken over hoe je aan iemand kunt zien hoe hij of zij zich voelt. Een gezicht 
spreekt boekdelen, maar ook aan de rest van een lichaam kun je dat zien. We hebben 
verschillende gevoelens geprobeerd uit te beelden om te laten zien hoe dat er bij elkaar 
uitziet. Ook hebben we in tweetallen een gevoel van elkaar geprobeerd te raden.  
In de volgende lessen leren we hoe we kunnen reageren als we een bepaald gevoel bij 
iemand zien. 
 
In groep 5/6:  
De afgelopen twee weken hebben de lessen in het teken gestaan van het opstellen van 
omgang- en werkafspraken. Dit door met elkaar in gesprek te gaan, zelf afspraken te 
laten opstellen, uitwisselen en het maken van een top drie. Juf Jeltje heeft deze 
samengevat in 4 afspraken, voor hoe we willen omgaan met elkaar en hoe we willen 
werken en leren in de klas. Belangrijkste is dat we allemaal gelijkwaardig zijn, ook al zijn 
we niet gelijk. Samen zijn we het meest!  
 
In groep 7: 
De afgelopen week hebben we het gehad over welke regels wij belangrijk vinden in de 
groep. De belangrijkste regel is dat iedereen het fijn moet hebben in de klas. Alle 
kinderen hebben 3 regels opgeschreven en juf maakt daar 1 geheel van, waarna alle 
kinderen er hun handtekening onder zetten en het als een poster in de klas komt te 
hangen.  
 
In groep 8: 
Met KiVa zijn we nog steeds bezig met het eerste thema: Iedereen verdient respect. 
Tijdens dit thema werken we aan een leuke en veilige school. Een onderdeel van het 
eerste thema is het opstellen van groepsregels. Tijdens een kringgesprek hebben we het 
gehad over regels. Zodoende kwamen we erachter dat heel veel regels heel 



vanzelfsprekend zijn. Daarom hebben we besloten dat we één hoofdregel hebben en een 
aantal subregels. De hoofdregel luidt in groep 8: “Iedereen heeft het fijn in de groep. 
Wanneer één iemand zich niet fijn voelt, dan zijn wij als groep verantwoordelijk voor 
elkaar.” Vanuit deze regel vloeien de subregels voort. De kinderen hebben deze 
groepsregels ondertekend en worden zichtbaar opgehangen in de klas. 
 
MR nieuws 
 
Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat we twee nieuwe ouderleden hebben gevonden. 
Dit zijn:  

- Petra Bennink, moeder van Isabel uit groep 3 en Emily, 3 jaar.  
- Kirsten Bakker, moeder van Armin uit groep 4, Fabian uit groep 3 en Philaine, 2 

jaar.  
Vanuit het team hebben Annemiek van Houdt, leerkracht groep 7, en Marian Elzinga, 
leerkracht groep 3, zitting in de MR. 
We plannen onze eerste vergadering na de herfstvakantie. Agenda en notulen zullen 
gepubliceerd worden via Social Schools.  
 
Met vriendelijke groet, Marian Elzinga 
 
Nieuws uit groep 1-2 
Bladeren, kastanje, spinnen, kabouters…, het is herfst in het lokaal van groep 1-2. We 
hoorden het verhaal: Ritseldans en notentaart. De vrienden van Beer (Vos, Ree en Uil) 
bedenken een plannetje om Beer te laten zien 
dat de herfst heel leuk kan zijn. Ze dansen de 
ritseldans, doen een wedstrijd vruchten en 
noten zoeken en Beer bakt op het einde van 
het verhaal een heerlijke taart voor zijn 
vrienden. Wij merken dat de kinderen de herfst 
ook heel leuk vinden, kastanjes en eikels 
zoeken of met de gevallen bladeren spelen. De 
afgelopen week hebben we dankzij het mooie 
nazomerweer nog lekker buiten kunnen spelen. 
We hebben samen woorden bedacht die bij de 
herfst horen en de bedacht wat we over de 
herfst willen maken. Zo zijn er al mooie 
herfstbomen gemaakt en heeft een groepje kinderen een slak geborduurd.  
Op de lettertafel staat de n van noot centraal. We hebben samen al woorden bedacht die 
met deze letter beginnen en het zou leuk zijn als de kinderen ook van thuis iets 
meenemen dat met de letter n begint.  
We doen allerlei reken- en taalactiviteiten die in het teken staan van herfst; tellen en 
vergelijken, versjes, liedjes en rijmen. In de zandtafel wordt gespeeld met kabouters en 

in de ‘herfst’ huishoek zien we kabouter Spillebeen 
wiebelen op een paddenstoel. Tijdens het zelfstandig 
werken in de weektaak, kleien de kinderen van groep 
2  spinnen op kleikaarten, tellen ze evenveel 
kabouters als stippen op de paddenstoel en maken ze 
een herfstvouwwerkje.  
Na de herfstvakantie werken we verder aan het thema 
herfst.  
In het atelier zijn we samen met de groepen 3 en 4, 
begonnen met het maken van een lampion.  

Donderdag 1 november gaan we hier mee verder en als er nog ouders zijn die mee 
willen helpen, u bent van harte welkom. Na de herfstvakantie horen we ook het verhaal 
van Sint Maarten, spelen het verhaal na en oefenen we Sint Maartenliedjes.  



Maandag 5 november komt Pastor Nellie bij ons in de klas vertellen over Sint Maarten. 
Wilt u uw kind een led-theelichtje meegeven naar school, dan kunnen we ook lampjes in 
de lampionnen laten branden.  
Vrijdag 9 november mogen de kinderen van groep 2 Sint Maarten lopen in 
Hunsingoheerd. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die voor vervoer en begeleiding 
willen zorgen. Als u mee kunt, wilt u zich dan aanmelden bij juf Truus? We vertrekken 
om kwart over tien van school.  
Na de herfstvakantie besteden we ook aandacht aan Allerzielen. We denken dan aan 
mensen die er niet meer zijn. De kinderen die dat willen mogen een kaartje tekenen 
voor een voor hen speciaal persoon die zij missen.  We steken kaarsjes aan en doen de 
kaartjes in een speciaal daarvoor bestemd doosje op de vier-tafel.  
In de week van 5 november houden we oudergesprekken over de ontwikkeling van uw 
kind met name op sociaal-emotioneel gebied. Het inplannen van deze oudergesprekken 
gebeurt via Social Schools. Via deze app kunt u zelf het tijdstip voor het gesprek 
bepalen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.  
Maandag 29 oktober is er weer luizenpluis.  
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie,  
 
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus 
 
Nieuws uit groep 3 
 
In de afgelopen weken hebben we uitgebreid gewerkt aan het thema Vriendschap, dat 
centraal stond in de kinderboekenweek. We luisterden naar verhalen over mol en aap, 
beer en egel. Ook hebben we genoten van het prentenboek Snip, dat we kregen van de 
oudervereniging. In de klas hadden we een brievenbus. Er werden prachtige kaarten 
naar vrienden en vriendinnen verstuurd. Zelfs thuis werd er post gemaakt en ook aan 
zieke klasgenootjes werd gedacht. Een prachtig thema, dat we morgen afsluiten met het 
samen bakken van Herman, het vriendschapsbrood. 
Na de vakantie willen we werken over de herfst. De kinderen waren hier al heel actief 
mee, daarom gaan we er na de vakantie nog even mee door. 
We hebben in de afgelopen weken heel wat letters geleerd en met deze letters lezen we 
al woorden en zinnen. De kinderen ontdekken steeds beter hoe ze letters tot woorden 
kunnen vormen. Boekjes uit de bieb worden verslonden, heerlijk om te zien! Blijft u in 
de vakantie ook lekker lezen met uw kind? Lezen is een proces dat oefening en 
onderhoud nodig heeft, anders zakt het snel weg. 
Deze week hebben we met rekenen een start gemaakt met het leren splitsen. Dit 
hebben we met herfstmaterialen gedaan. De kinderen hebben geleerd dat splitsen 
verdelen is, maar dat het delen niet eerlijk hoeft. Dat was even omschakelen, we leren 
immers eerlijk zullen we alles delen. Bij een hoeveelheid van 5 lukt dit echt niet en 
eentje overhouden mocht niet. Splitsen is een basisvaardigheid dat bij het uitrekenen 
van sommen over het tiental weer moet worden toegepast. Een belangrijke vaardigheid. 
Afgelopen maandag brachten we weer een bezoek aan de bieb. De eerstvolgende keer 
dat we naar de bieb gaan, is op maandag 5 november. 
Vol trots hebben we onze wij- tas gepresenteerd op het forum. We hebben kunnen laten 
zien dat we samen groep 3 zijn en dat we samen een fijne groep zijn. 
We zijn donderdagmiddag gestart met de eerste ronde van het atelier. De kinderen 
hebben materiaal gekozen om een lampion mee te maken. Er kon worden gekozen voor 
karton, een fles, een melkpak en papier met slaolie. We zijn benieuwd naar de 
eindresultaten. 



Vrijdag 9 november zijn wij met 
groep 2 en groep 4 uitgenodigd om 
Sint Maarten te komen lopen in 
Hunsingoheerd. Meer informatie 
hierover volgt nog. 
In de week van 5 tot en met 9 
november staan er gesprekken 
gepland. Deze gesprekken zijn 
vrijblijvend. U kunt zelf aangeven of 
u een gesprek wilt of niet. Maandag 
28 oktober ontvangt u via Social 
Schools een uitnodiging om een 
afspraak in te plannen.  
Iedereen een hele fijne 
herfstvakantie gewenst! 
 
Hartelijke groet, juf Marian 
 
 
Nieuws uit goep 4 
Afgelopen twee weken hebben juf Sanne en de groep elkaar al goed leren kennen.  
We doen activiteiten om elkaar te leren kennen en op elkaar te kunnen vertrouwen.   
Éen van deze spellen, de beeldentuin, is door de kinderen gepresenteerd bij het forum. 
Bij dit spel speelt de ene helft van de kinderen voor beeldhouwer en de andere helft voor 
beeld. De beeldhouwers zetten hun beelden neer zoals ze zelf willen. Mede door deze 
oefening hebben we geleerd elkaar te vertrouwen en samen te werken. Koen Peterse en 
Stef hebben dit erg goed gepresenteerd. De uitvoering werd gedaan door Dorris, 
Victoria, Freerk, Yordi, Anniek en Leanne. 
Wij zijn keihard aan het werk met rekenen. Er wordt gewerkt met tientallen tot 100 en 
getallen tot 50 schrijven. Ook worden er plus- en minsommen gemaakt tot 100. Dit 
oefenen we door te werken met een getallenlijn, in het werkboek en spelenderwijs. 
Iedereen uit de groep kan de tafel van 1 al op volgorde en door elkaar opnoemen. De 
meeste kinderen kunnen de tafel van 10 ook al op volgorde opnoemen. Het oefenen van 
de tafels doen wij sinds kort door tafelbingo. Hierbij worden 2 tafels gekozen en kunnen 
de kinderen antwoorden op hun bingo kaart zetten.  
Voor spelling wordt er veel herhaald van de eerste schoolweken. Zo zijn we bezig met 
categorie 8, 12, 13 en 14. We maken met elkaar verschillende woorden die binnen de 
categorieën passen. De kinderen krijgen de kans zelf dictee woorden te bedenken en 
deze laten we terug komen tijdens de dagelijkse dictees.  
Voor eventueel thuis oefenen van spelling en rekenen raden wij deze websites aan: 

- https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4 
- https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4 
- http://oud.onlineklas.nl/index.asp 
- http://www.tafelsoefenen.nl/ 
- https://www.sommenprinter.nl/ 
- https://leestrainer.nl/toets4/  

Juf Lisette is al hard bezig met de voorbereidingen voor de lampionnen. Hier zullen de 
kinderen 18 oktober mee beginnen. Ze hebben er allemaal veel zin en komen elke week 
weer met ideeën voor hun lampion. Wij kunnen niet wachten op het resultaat! 
Na de herfstvakantie kunnen de kinderen nog één keer aan de lampion werken. 
Komende vrijdag (19 oktober) mogen de kinderen iets van speelgoed meenemen. 
 
Alvast een fijne herfstvakantie! 
Met vriendelijke groet, 
Lisette en Sanne 



Nieuws uit groep 5-6,  
De periode van de gouden weken hebben we deze week afgerond met het eerste forum. 
Kinderen van alle groepen presenteerden iets over wat ze geleerd, beleefd en belangrijk 
vonden. Ontzettend fijn om daar ook een grote groep ouders bij te zien! Onze groep liet 
tekeningen zien, vertelde iets over ‘Dit ben ik’ en noemde hoe onze omgang- en 
werkafspraken tot stand zijn gekomen. Die zijn met de kinderen opgesteld, maar juf 
Jeltje heeft ze in vier afspraken samengevat. Iedereen heeft ze ondertekend en vandaag 
gaan ze mee naar huis.  
Een eerste topografietoets was wennen, maar we zijn heel trots op het resultaat. De 
kaart van Nederland en Zeeland lijkt er bij bijna iedereen prima in te zitten. Nu op naar 
die van onze eigen mooie provincie! Iedereen weer veel succes met leren!  
Na de herfstvakantie start ook het atelier. Kinderen kunnen zich voor diverse onderdelen 
opgeven en daar werken ze dan drie weken aan. Er zijn bijvoorbeeld onderdelen voor 
dans, toneel en programmeren. Juf Sanne, juf Marieke en meester Martijn bereiden ook 
nog hun aanbod voor. Het wordt vast erg leuk en gevarieerd!  
In de klas vinden de kinderen het uiteraard nog heel erg leuk om af en toe te spelen. En 

met elkaar gaat dit ook enorm leuk. We zijn 
op zoek naar lego, playmobiel, knex etc. wat 
misschien niet meer (zoveel) wordt gebruikt 
en waar in de groep nog zo fijn mee gespeeld 
kan worden. We houden ons aanbevolen!  
Juf zei woensdag dat we gewoon op weg gaan 
naar de ‘diamanten weken’, zo goed gaat het 
in de groep. De kinderen vonden ook dat ze 
dat best wel konden, en dat horen we graag. 
Dikke pluim voor onze groep en ouders 
bedankt voor de fijne oudercontacten en 
goede gesprekken, kort of lang. Geniet van 
de komende week en tot maandag 29 
oktober.  

 
Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Marieke 
 
 
Nieuws uit groep 7 
Vorige week dinsdagmiddag hadden wij een workshop van dichter Andre Degen, samen 
met hem hebben de kinderen de meest uiteenlopende gedichten geschreven over het 
thema Vriendschap. Gisteren, woensdag 17 november, kregen we al te horen dat er van 
onze school maar liefst 6 finalisten zijn geselecteerd voor de finale van Kinderdichter 
Eemsmond door een heuse vakjury. Er zijn drie gedichten uit groep 7 geselecteerd en 
drie gedichten uit groep 8. De finalisten van groep 7 zijn: Marith, Lieke en Marandy! 
Van harte gefeliciteerd! De verkiezing vindt plaats op donderdag 8 november in de 
bibliotheek in Uithuizermeeden. Aan het einde van de avond bepaalt de vakjury wie de 
nieuwe- en laatste Kinderdichter van gemeente Eemsmond wordt. Gisteren hadden we 
ook het eerste Forum met de gehele school. De kinderen van groep 7 hebben ontzettend 
goed samengewerkt om samen met de hele groep een presentatie voor te bereiden. 
Onze groep had een heuse circusact bedacht waarin het samenwerken en vertrouwen op 
elkaar centraal stond. Juf Annemiek is ontzettend trots dat de kinderen zo stil en 
geconcentreerd lieten zien aan alle aanwezigen hoe goed ze konden samenwerken 
zonder hulp van juf! Alle ouders, opa’s en oma’s heel erg bedankt voor de komst!  
Inmiddels hebben de kinderen al 2 toetsdictees gehad, een controle- en een 
herhalingsdictee van de categorieën van de afgelopen weken. Naast deze dictees maken 
we ook elke dag een 5 woorden dictee met de categorie van de week. Ook is de eerste 
topotoets gemaakt, de toets is goed gemaakt door iedereen, de kaart van Europa zit er 
bij de meesten al heel goed in! We gaan nu verder met de kaart van Frankrijk. Voor 



rekenen is ook de 2e toets gemaakt, over het metriek stelsel, de oppervlakte en de 
omtrek. Na de herfstvakantie gaan we aan de slag met breuken en procenten.  
Voor taal stonden afgelopen week doelen voor spreken en luisteren op het programma. 
Deze doelen kwamen goed van pas tijdens het overleggen in groepjes over de 
presentatie van het forum. Na de herfstvakantie is meester 
Joeri nog 2 dagen bij ons in de groep, hierna gaat hij 
stagelopen in de onderbouw bij ons op school. Vorige week 
woensdag, 10 oktober, was dan eindelijk de start van de 
muzieklessen, wat leuk om alle kinderen aan de slag te zien 
gaan met hun instrument. Afgelopen woensdag was er geen 
muziekles i.v.m. het Forum. Op woensdag 31 oktober zal de 
2e muziekles zijn, de kinderen moeten deze dag hun 
instrument dus weer mee naar school. Op dinsdagmiddag 6 
november is een bezoek aan de bibliotheek in Uithuizen 
gepland. Willen alle kinderen deze dag hun fiets- en 
bibliotheekpas meenemen? Tevens willen we graag onze 
boekenkast een beetje updaten, dus mocht u nog boeken, 
geschikt voor onze groep, thuis hebben waar u niks mee 
doet, dan houden we ons van harte aanbevolen! Juf Sanne is 
hard aan de slag geweest met de kinderen van de 
bovenbouw om de lampionnen te maken. Een aantal zijn zelfs al klaar. Donderdag 8 
november is om 08.45 uur de St.Maartenviering in de kerk. U bent van harte welkom om 
deze viering bij te wonen. Voor nu alvast een heel fijne herfstvakantie en tot ziens op 
maandag 29 oktober! 
 
Vriendelijke groet, 
Juf Annemiek en juf Sanne 
 
Nieuws uit groep 8   
 
Afgelopen woensdag hebben we onze eerste gezamenlijke forum gehad. De kinderen 
hadden in de kring gebrainstormd over wat we wilden gaan presenteren voor de hele 
school en ouders. De groepsmascotte mocht uiteraard niet ontbreken.  De kinderen 
hebben verteld waar zij trots op zijn en hoe wij met elkaar omgaan in groep 8. 
Daarnaast hebben ze onze hoofdregel gepresenteerd. De hoofdregel van groep 8 luidt: 
“Iedereen heeft het fijn in de groep. Wanneer één iemand zich niet fijn voelt, dan zijn wij 
als groep verantwoordelijk voor elkaar.” Dit was toch nog best spannend om dit te 
presenteren voor de hele school en ouders.  
Juf is daarom enorm trots op de groep, omdat zij het zo goed 
verwoord hebben op het forum.  
We kregen te horen van Kinderdichter Eemsmond dat er finalisten 
zijn geselecteerd voor de Kinderdichterverkiezing. Er zijn drie 
gedichten uit groep 7 geselecteerd en drie gedichten uit groep 8. De 
finalisten van groep 8 zijn: Daphne, Minke en Sanne.  
Gefeliciteerd meiden!! De verkiezing vindt plaats op donderdag 8 
november in de bibliotheek in Uithuizermeeden. Aan het einde van de 
avond bepaalt de vakjury wie de nieuwe en laatste Kinderdichter van 
Eemsmond wordt.  
Tot slot wil ik iedereen een hele fijne herfstvakantie wensen en zie alle leerlingen graag 
weer op maandag 29 oktober op school! 
 
Hartelijke groet,  
juf Yardena 
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