nieuwsbrief
Uithuizen,

20 december 2018

Agenda:
DECEMBER:
20: Kerstviering kerk – aanvang 17.00 uur
24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie
JANUARI:
07: Driekoningenviering
09: Luizenpluis
24: koffiemiddag ouders groep 1-2

JARIGEN:
December:
22: Sander Koenz – groep 8
23: Maud van der Zijl – groep 5/6
25: Milan Eleveld – groep 1/2
Olivier Stam – groep 1/2
Januari:
04: Ruben Kok – groep 1/2
06: Luca Hemmen – groep 1/2
Mara Hemmen – groep 1/2
07: Tess Paping – groep 7
08: Luuk Bolman – groep 1/2
10: Izabella Werleman – groep 1/2

Vanuit de directie:
Beste ouders,
Mijn eerste weken op de Schelp zitten er bijna op. De decembermaand is een drukke
maand waarin veel extra activiteiten plaatsvinden. Ik heb een beetje van de sfeer op
school kunnen proeven. Een aantal ouders heb ik gesproken. Al deze contacten hebben
me een beeld gegeven van de Schelp en ik moet zeggen dat de manier waarop iedereen
met elkaar omgaat me goed bevalt. Er is begrip, respect maar ook duidelijkheid. Dat zijn
mooie waarden voor een school. Natuurlijk is de Schelp ook een normale school waar
kinderen soms ruzie hebben etc., maar ook dan is een gesprek mogelijk. Ik hoop u de
komende periode allemaal te leren kennen. Schroom niet om eens een praatje met me
te komen maken.
Dan is er ook nog een zakelijke mededeling. Juf Marieke gaat stoppen met werken op de
Schelp. Voor groep 5/6 hebben we na de vakantie een vervanger gevonden. Marthijn
Bosman zal haar taken overnemen. We zijn blij dat meester Marthijn al zo snel kan
starten en wensen juf Marieke veel succes.
Meester Hans

Identiteit:
Advent

Gisteren hadden wij de 4e advent viering op school. We hebben geluisterd naar het laatste
deel van het verhaal van Anna en haar zwavelstokjes. Oma was samen met buurman
Klaas en zijn zoon Pieter gaan zoeken naar Anna. En ze hadden ze Anna gevonden. Anna
ging samen met oma, buurman Klaas en Pieter terug naar het heerlijke warme huisje van
oma.
Ook voor Anna ging het kerstfeest beginnen, net als voor het kleine herdertje en alle
anderen in de stal. Kinderen hebben gebeden, voorgelezen, we hebben kerstliedjes
gezongen en geluisterd naar muziek.
De kerstviering in de kerk
Vanmiddag begint om 17.00 uur, de kerstviering in de kerk. Het thema van de viering is:
wees welkom! We gaan luisteren en kijken naar het kerstverhaal en alle groepen zullen
het verhaal met een lied illustreren. Leden van Opwaarts zullen voor de muzikale
omlijsting zorgen. Iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen. Wij verzoeken
u vriendelijk om, mocht u foto’s willen maken, dit vanuit de banken te doen.

Trefwoord
‘Leren’ is het Trefwoordthema in de eerste drie weken na de kerstvakantie.
Leren van het leven
Voor kinderen is leren nauw verbonden met naar school gaan. Maar ook
buiten school, in het leven zelf valt er veel te leren. De steeds
veranderende wereld om ons heen, nieuwe technieken en ervaringen
brengen ons voortdurend tot leren.
Met dit thema willen we kinderen laten ontdekken dat
we ook in het leven van alledag veel te leren hebben.
De uitdrukking ‘door schade en schande wijs’, klinkt
misschien wat negatief, maar helemaal onwaar is hij
niet. Gelukkig kennen we ook de uitdrukking:
‘levenswijs’ en ‘ervaringsdeskundig’.
Leren draait niet altijd om het juiste antwoord. Door goede vragen te
stellen word je wijzer. Wat betekent het dat je mag leren? Leren is ook vaak een kwestie
van durven, van vallen en opstaan, van leren omgaan met teleurstellingen en groeien van
je successen.
De kinderen stellen zich vragen: Wanneer leren we? Hoe leren we? Wat
leren we? En misschien wel de allerbelangrijkste vraag: Van wie leren
we?
In het leven leer je het meest van anderen.
Leren mens te zijn
In het domein van de levensbeschouwing is niet de
vraag wat ik weet of wat ik kan het belangrijkst, maar
de vraag: hoe leer ik mens te zijn?
We vertellen het verhaal van Johannes de Doper. Hij is voor veel mensen
in die tijd een overtuigend leraar, omdat hij zelf zo eenvoudig en oprecht
leeft. Hij leert de mensen: “Bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en
eerlijk als je kunt”.
En Johannes leert de mensen dat na hem een nog grotere leraar komt:
Jezus.
Jezus kan de mensen leren wat werkelijk en volledig ‘mens zijn’ is in de
ogen van God. Dat is een levenslange puzzel, maar een hele mooie
waarin je stukje bij beetje leert en wijzer wordt.
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 in het thema gevoelens, een leuke,
grappige oefening gedaan: de gekke minuut! In één minuut
proberen iedereen aan het lachen te krijgen… en hoe serieus we
probeerden te zijn, iedereen werd aan het lachen gebracht.
Morgen doen we een activiteit waarin we nadenken over hoe we
een ander blij kunnen maken.

De kerstmaaltijd in groep 1-2
Vanmiddag vieren we met elkaar het Kerstfeest. De kinderen worden om 16.45 uur weer
in hun eigen klas verwacht. De kinderen hoeven geen bord en bestek mee te nemen. De
jassen kunnen dan aan blijven want om 16.55 uur vertrekken we samen naar de kerk voor
de kerstviering. Na de viering gaan we weer naar school voor de kerstmaaltijd. Wij
bedanken alvast de ouders die voor alle ingrediënten voor het kerstdiner zorgen en de
klassenouders voor de hulp tijdens het eten. Vanwege het tijdstip en de drukte die het
kerstfeest met zich meebrengt komen de kinderen na het kerstfeest niet zelf naar buiten
maar kunt u uw kind vanaf 19.15 uur weer uit het lokaal van groep 1-2 halen.
Namens de onderbouw, juf Truus
Koffiemiddag voor de ouders van groep 0-1-2
Op donderdag 24 januari 2019 wordt de jaarlijkse koffiemiddag voor de ouders van groep
1-2 gehouden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom in de centrale ruimte
(overblijfruimte) waar u onder het genot van een kopje koffie of thee nader kunt kennis
maken met de andere ouders uit de klas van uw kind. Tijdens deze koffiemiddag komt
Truus Bulten, onze taal-spraak specialist vertellen over het gebruik van klankgebaren, bij
het leren van de letters. Na het informatieve deel zullen we deze middag samen met de
kinderen in de klas gaan werken met letters en klankgebaren. De middag duurt tot 15.00
uur. Na de kerstvakantie kunt u zich voor deze middag aanmelden via Social Schools.
Namens de onderbouw, juf Truus
Nationale voorleesdagen in groep 1 en 2
Voor de Nationale Voorleesdagen die beginnen op woensdag 23
januari 2019 zijn we op zoek naar vaders en moeders, opa’s of
oma’s die tijdens deze speciale voorleesdagen een boek uit de
Prentenboeken TopTien, voor willen lezen. Wij zorgen voor de
prentenboeken.
Enthousiaste vaders en moeders, opa’s of oma’s of misschien
een oom of tante, kunnen zich voor één van de dagen
aanmelden op het rooster dat vanaf 7 januari 2019 in de gang
hangt. De bedoeling is dat er iedere dag om half negen iemand
komt voorlezen. We verheugen ons erop!
Namens de onderbouw, juf Truus

De kerstmaaltijd
We begrijpen dat u het leuk zou vinden even een blik in de groep van uw kind(eren) te
willen werpen. Wij vragen u echter met klem dit niet te doen. We zien de maaltijd als een
samenzijn van leerlingen en leerkrachten dat niet verstoord moet worden.
Goede voornemens
Wilt u als u uw kind naar school brengt, dit tussen kwart over 8 en half 9 en tussen kwart
voor 1 en 1 uur doen. De leerkrachten willen graag op tijd beginnen.
Als u ze ophaalt om 12 uur of kwart over 12 of ’s middags om 3 uur, zou u dan bij het
hek, of bij de muur van de fietsenberging, willen wachten. We vinden het ook fijn als
ouders op tijd zijn om hun kind(eren) op te halen.
Het is niet fijn bij het afsluiten van de ochtend en/of middag dat de kinderen worden
afgeleid door de wachtende ouders. Wilt u dit ook doorgeven aan anderen die uw
kind(eren) komen brengen of ophalen.
Lege batterijen: lever ze in op school!
Graag brengen wij u graag nog even weer onder de aandacht dat het mogelijk is om op
school uw lege batterijen in te leveren. Het levert school namelijk ook iets op: Voor elke
gespaarde kilo krijgen wij 25 cent, die wij weer kunnen besteden bij onze
schoolleverancier. Een makkelijke manier om te sparen voor nieuwe dingen!
De spaarton staat in de centrale hal naast de grote deur.
Extra schoonmaakavond
Dinsdag 15 januari 2019 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:
Kevin Kooter, Roan Veenstra, Sanne Wijsbeek, Sven van der Zijl, Amber Schaaphok,
Benthe Vogel, Theije Kleinsmit, Iris Kroeze, Robert Liewes, Cristina Coco, Dean
Luchtenberg, Jorian Huizinga, Roos Markerink, Meike Peterse, Huub Roebroek, Julia van
der Molen, Nikitta Nalumansi, Cyen Renfurn, Yilmaz Canat, Olivier Stam.
Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen.
Als de datum u niet past, probeer dan onderling te ruilen (de data van de
schoonmaakavonden vindt u op de schoolkalender) en geef dit door aan Julisa Beaumont.
Telefoon: 06-82937199
Wij rekenen op uw medewerking!
De oudervereniging

Nieuws uit groep 1-2:
Het laatste nieuws in 2018 van groep 1-2. De
afgelopen weken stonden in onze groep helemaal
in het teken van het voorbereiden op het
kerstfeest. We hebben naar het kerstverhaal
geluisterd en het verhaal uitgespeeld.
We hebben het rekenbegrip van lang naar kort
geleerd en
bedacht hoe we bij dit begrip
kerstbomen konden maken. Sommige leerlingen
knipten en plakten een boom van papier en
anderen van constructiemateriaal of blokken.
Prachtig om te zien hoe kinderen ontdekten dat je
van een vouwblaadje wel 8 driehoeken kan
knippen en daar een kerstboom van kan maken.
In een vouwles leerden we de schuine vouw en
maakten daarvan engeltjes. We hebben een
stalletje gemeten van vlechtstroken en Jozef en
Maria in het stalletje getekend.
We hebben ook heel veel kerstliedjes gezongen en
Jingle Bells was echt favoriet. Het viel juf op dat
de kinderen al heel goed in het engels kunnen
zingen alhoewel er veel varianten van de teksten voorbij kwamen.
De taalactiviteiten stonden ook in het teken van Kerst.
samen op de arrenslee…
We hebben gewerkt met de letter k van kerst, kaars
en Keylan, woorden gezocht die bij Kerstmis horen en
woorden in klankgroepen geklapt en geleerd wat een
woord en een letter is. De kinderen van groep 2
werken al steeds zelfstandiger met hun weektaak. Juf
ziet dat ze weten wat ze moeten doen en dat ze de
opdrachten ook al een beetje leren plannen. Heel knap
en mooi om deze ontwikkeling te zien. Na de
kerstvakantie beginnen de kinderen van groep 1 met
zelfstandig werken opdrachten. Natuurlijk was er ook
volop ruimte om te spelen in de kersthoek, de
bouwhoek of een kleurplaat of kerstkaartje te maken.
Gisteren hebben we afscheid genomen van Flip de
Beer. Hij heeft bij alle kinderen gelogeerd en in de verhalen in het verhalenboek kunnen
we lezen dat Flip, maar ook de kinderen de logeerpartijtjes erg leuk vonden. Wij bedanken
alle ouders voor hun inzet voor de verhalen en foto’s in het verhalenboek.
In de kerstvakantie zijn een aantal kinderen uit onze groep jarig. Deze week hebben we
al de verjaardagen van Milan en Olivier gevierd. In de eerste week na de kerstvakantie
vieren we op maandagmorgen de verjaardagen van Mara en Luca en ’s middags de
verjaardag van Ruben. Dinsdag 8 januari is Luuk jarig en donderdag 10 januari Izabella.
Alle jarigen, alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
Vrijdag 11 januari is juf Reina jarig. Met groep 2 zullen we voor haar zingen en een
gezamenlijk cadeautje aanbieden. Van harte gefeliciteerd alvast juf Reina!
Na de kerstvakantie verwelkomen wij 2 nieuwe leerlingen in onze groep: Sophie Dusseljee
en Emily Bennink. Van harte welkom Sophie en Emily, we wensen jullie veel speel- en
leerplezier op de Schelp!
Maandag 7 januari delen wij, volgens oud gebruik, op school het driekoningenbrood met
een boon erin. Wie de boon vindt, is die dag de koning en mag dan een beetje de ‘baas’
zijn.
Donderdag 24 januari is de koffiemiddag voor de ouders van groep 1-2. Meer informatie
over deze middag vindt u elders in deze nieuwsbrief. Wilt u, als u niet kunt komen, dit
even doorgeven aan de leerkracht?

Maar eerst nog het Kerstfeest en de kerstvakantie… Wij wensen u alvast sfeervolle
feestdagen, geniet van een fijne kerstvakantie en we zien iedereen maandag 7 januari
weer terug op school.
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus
Nieuws uit groep 3
Een gezellige periode, deze kerstperiode. In de klas is duidelijk te zien dat het bijna kerst
is. Er is door de kinderen heerlijk geknutseld en elke morgen hebben we gezellig de lichtjes
aan. Kinderen en juffen genieten er volop van.
Vorige week woensdag hadden we een gezellige creatieve kerstmorgen. We hebben
geknutseld, muziek gemaakt en we zijn sportief geweest. Dankzij de hulp van een paar
ouders was het een zeer geslaagde morgen.
Afgelopen dinsdag hebben we apenkooi gedaan bij de gymles. Juf Mignon begon met een
kerstballenspel. Door de hele zaal lagen kerstballen verstopt met plaatjes erop. Die
moesten gezocht en verzameld worden. Daarna speelden we nog apenkooi met tikkers.
Aan de rode wangen was te zien dat er flink is meegedaan.
Vanavond vieren we het kerstfeest. De kinderen hebben zich er al helemaal op voorbereid.
De tafels staan gezellig en zijn feestelijk gedekt met eigen geknutselde lichtjes en een
placemat. We hopen er een sfeervol feest van te maken.
Vrijdag gaan we flink opruimen in de klas. Alle kerstspulletjes mogen mee naar huis en
ook de laatjes worden opgeruimd. Denkt u om het meegeven van een plastic tas?

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019!
Hartelijke groet, juf Julia en juf Marian

Nieuws uit goep 4:
Kerst is nu al erg dichtbij en de klas ziet is helemaal versierd in kerstsferen. De kinderen
hebben tijdens de creatieve morgen kerstkaartjes en kerstlichtjes gemaakt, kerstestafette
gelopen en muziek gemaakt op het liedje jingle bells. De lichtjes zien er prachtig uit op de
tafels en de kinderen hadden een erg leuke ochtend! Natuurlijk wordt er in groep 4 niet
alleen geknutseld en gezongen. Wij zijn met rekenen bezig met sommen tot en met 100,
tientalpassering, rekenen met tijd en verhaalsommen. Het rekenen met tijd is nog lastig
en gaat na de vakantie weer aan bod komen, ook gaan wij dan bezig met de tafel 2 en de
tafel van 5. Veel kinderen oefenen al veel met de tafels in de rekenhoek en kunnen de
tafels al opnoemen! Werkwoorden (doewoorden) staan centraal bij het vak taal en bij het
vak spelling hebben we de afgelopen twee weken categorie 4, categorie 9 en categorie 5.
De opdrachten met woorden zoals melk, wolf etc. (categorie 4) wordt door de kinderen
erg goed gemaakt. Afgelopen week hebben groep 3 en groep 4 samen gymles gehad.
Tijdens deze les werd er spel gespeeld waarbij kinderen de juiste kerstballen moesten
verzamelen. Hierbij was de gymzaal gevuld met obstakels. De kinderen hebben er
ontzettend van genoten en leuk samen gespeeld. Juf Lisette wil graag alle kinderen,
ouder(s) en verzorger(s) bedanken voor de kaartjes en berichtjes die ze krijgt.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar
Groetjes,
Groep 4

Met vriendelijke groet,
Juf Sanne

Nieuws uit groep 5 en 6:
En dan is toch echt de laatste schoolweek van
2018 aangebroken.. En wat een sfeervolle week
is het al geweest, met vanavond een speciale
viering in de kerk en aansluitend het eten met
elkaar in de groepen. Maar ook voor u als ouders
heeft de oudervereniging iets georganiseerd,
waar u zich voor kon aanmelden. We wensen
iedereen vanavond alvast een heel mooi
samenzijn toe!
Na de vakantie werken we in januari toe na de
afname van de eerste toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem. Daarover informeren we
u nog. De kinderen krijgen een nieuw toetsrooster, maar het volgende dictee staat nog
wel gepland voor maandag 7 januari.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie, die meer dan verdiend is. We zijn trots op
alle inzet en betrokkenheid, van onze groep en de ouders. Op naar een nieuw jaar, met
geluk en gezondheid.
Iemand keek je aan.
Gaf troost en liefde, is opgestaan.
Iemand nam je mee,
iemand, iemand.
Iemand ging voor jou
Een weg die jou in het leven bracht.
Iemand had die kracht,
iemand, iemand.

Hartelijke groet,
Juf Jeltje en juf Marieke

Nieuws uit groep 7:
De afgelopen week hebben we voor rekenen gewerkt aan de doelen van dit gehele blok,
zo hebben we onder andere het vermenigvuldigen van een breuk met een heel getal
geoefend en het cijferend rekenen. Na de kerstvakantie gaan we nog 1 dag herhalen en
dan volgt de toets van dit blok. Voor spelling hebben we deze week het laatste dictee van
dit schooljaar gehad. Di.middag hebben we spelletjes gedaan in de klas. Leuk om te zien
hoe fanatiek sommige kinderen zijn
en hoe gezellig het samen was!
Vandaag is de kerstviering en
aansluitend voor de kinderen het
kerstdiner op school. Er zijn mooie
placemats- en lichtjes gemaakt
voor op de tafels. Aan de
intekenlijst te zien zal het een echt
smulfestijn worden! We gaan er
een gezellige en smakelijke avond
van maken! Vrijdag gaan we de
kerstboom
aftuigen
en
alle
kerstspullen weer opruimen. In de
middag gaan we een film kijken in
de verschillende groepen en dan is
het
om
15.00
uur
echt
kerstvakantie!
Ik wens iedereen heel fijne dagen toe en tot ziens in het nieuwe jaar!
Vriendelijke groet, juf Annemiek
Nieuws uit groep 8
Het techniekproject is alweer afgelopen. Wat hebben de kinderen zich vermaakt en zelf
ontdekt hoe een windmolen werkt. De windmolens van de kinderen zijn prachtig
geworden. Donderdagochtend kwamen de leerlingen van het HHC Uithuizen de
windmolens langsbrengen. Na de kerstvakantie zullen we de windmolens aan het hek
bevestigen, zodat we er nog lang plezier van zullen hebben.
De laatste week voor kerst is een drukke en gezellige week, maar er wordt ook nog gewoon
gewerkt. Met rekenen zijn we druk bezig met allerlei toepassingen met breuken, zoals:
gelijknamig maken, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast zijn we
ook bezig geweest met delen met kommagetallen. Best moeilijk, maar we oefenen goed
en de kinderen zijn gemotiveerd om het te leren. Afgelopen woensdag hebben we nog een
controledictee gehad over vier categorieën.
Nu op weg naar kerst. De mooie Advent vieringen zijn geweest, alle vier de kaarsen
branden. We kijken uit naar de viering in de kerk en het kerstdiner. Alle ouders en kinderen
alvast bedankt hiervoor!
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2019!!
Een hele fijne kerstvakantie!! En ik zie iedereen graag weer terug in het nieuwe jaar!
Hartelijke groet,
juf Yardena

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 januari 2019
RK. Basisschool de Schelp
http://www.rkbdeschelp.nl/

