
    
  

 
 
Agenda: 
 
JANUARI: 
15: Extra schoonmaakavond – 19.30 uur 
23: start Nationale Voorleesdagen 
24: koffiemiddag ouders groep 1/2 
28: schoonmaakavond groep 1/2 – 19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanuit de directie: 
 
Om te beginnen wens ik u allen graag een mooi 2019 toe. Ik hoop van harte dat het voor 
iedereen een goed jaar mag worden. 
We zijn het jaar goed begonnen en we hopen er samen met de kinderen en u een mooi 
jaar van te maken. De verwachting is dat we in de loop van dit jaar de nieuwe school 
mogen betrekken. Daar zien we echt naar uit. Hoewel we het goed naar ons zin hebben 
op deze plek biedt de nieuwe school veel meer mogelijkheden op allerlei gebied. 
Ook zal de onderwijsinspectie onze school bezoeken. Dat zal plaatsvinden op maandag 28 
januari aanstaande. We zien uit naar de professionele mening van de inspectie over onze 
school. 
Verder heeft de oudervereniging me gevraagd om u te attenderen op het volgende: 
 
Begin januari word de ouderbijdrage  en het schoolreisje / kamp geïncasseerd 
bij de ouders die automatische incasso hebben lopen. 
 
Andere ouders krijgen een rekening in Januari voor alle schoolkosten.  
 
 
 
 
 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     10 januari 2019 

Januari: 
10: Izabella Werleman – groep 1/2 
11: Kiandra Sint Jago – groep 5/6 
17: Eva Guikema – groep 3 
21: Sophie Dusseljee – groep 1/2 
22: Femke Kok – groep 3 
 
 
 
  
 
 
 
 

JARIGEN: 



Identiteit: 
 
Driekoningen 
 
Maandag 7 januari deelden wij, volgens oud gebruik, 
op school het  driekoningenbrood, bij ons in de vorm 
van cakejes,  met een boon erin. Na het verhaal van 
de Drie Wijzen, werden de cakejes uitgedeeld. Wie 
de boon in het cakeje vond mocht die dag de koning, 
en dus een beetje de baas,  zijn.  
 
Regel van de maand 
 
Volgende week maandag introduceren wij weer de 
regel van de maand. Deze keer de hoofdregel: 
Iedereen en alles heeft waarde en de daarbij 
horende subregel: We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij.  
De regel van de maand hangt voor iedereen zichtbaar als een wegwijzer in de ruimte bij 
de keuken. In alle groepen zal er de komende maand extra aandacht zijn voor deze regels. 
 
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:  
denken we na over onze gevoelens. Soms is het goed je gevoel te volgen, maar soms, als 
je bijvoorbeeld boos bent, je gevoel te veranderen. Je kunt proberen tot 10 te tellen of 
weg te lopen bij de situatie waar je boos om bent. We praten ook met elkaar over wat we 
geleerd hebben over gevoelens. Ook introduceren we de ik-taal. Als je iemand wilt laten 
weten dat je iets niet fijn vindt, kun je het beste gebruik maken van de ik-taal. Je begint 
met ik en dan vertel je de ander hoe jij je voelt. Ik voel me niet fijn omdat…  

 
 
Wijzigingen kalender 
 
Op de kalender staat de Aswoensdagviering abusievelijk op woensdag 13 februari vermeld. 
Dit moet zijn: woensdag 6 maart om 9.00 uur. Carnaval vieren we op dinsdag 5 maart 
i.p.v. 12 februari. Wilt u deze data op uw kalender wijzigen? 
 
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 
 
 
Hulp gezocht atelier onderbouw 
 
Op donderdagmiddag 17 en 31 januari, van 13.45-14.45 uur, doen we een nieuwe ronde 
atelier met de groepen 1 t/m 4. 
Daarvoor zijn wij op zoek naar ouders die een onderdeel willen begeleiden. U wordt dan 
op beide dagen verwacht. Het gaat om de volgende onderdelen: 

- Koekjes bakken (+deeg maken) 
- Sneeuwpop knutselen 
- Engelse liedjes zingen en bewegingen maken 
- Voertuigen timmeren van hout 
- Bouwen met dominostenen 

Heeft u zin en tijd om te helpen, dan horen wij dit zo spoedig mogelijk van u. U kunt dit 
melden bij een van de onderbouwleerkrachten. 
 
Hartelijke groeten, de onderbouwleerkrachten  
 
 
Dringende oproep: luizenpluis ouders gezocht! 
 
Het blijft na elke vakantie weer een puzzel, welke ouder kan er komen helpen met 
pluizen…. We zijn inmiddels met een erg klein groepje en zijn dringend op zoek naar extra 
handen. 
Wie kan er het team komen versterken? We pluizen op de woensdagmorgen na elke 
vakantie. Indien er hoofdluis geconstateerd is, pluizen we 2 weken later nogmaals.  
Heeft u een uurtje tijd eens in de 8 weken? Geef u dan op voor het luizenpluisteam. U 
kunt zich aanmelden bij juf Marian of het doorgeven bij de eigen groepsleerkracht. We 
hopen op veel aanmeldingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 1-2: 
 
Na twee weken kerstvakantie, zijn we deze week, naast het vieren van heel veel 
verjaardagen,  gestart met een nieuw thema:  ‘Ziek zijn’. Als introductie van het thema 
zagen we een ‘zieke’ Pompom in zijn bed liggen, sjaal om, thermometer erbij … wat zou 
er met hem aan de hand zijn? De kinderen konden samen al heel veel dingen bedenken, 
oorpijn, keelpijn, spierpijn of misschien wel de griep? We merken dat dit thema dicht bij 
de belevingswereld van de kinderen ligt door hun enthousiasme en de betrokkenheid bij 
de activiteiten. In een kringgesprek hebben we ook allerlei doktersspullen bekeken en 

besproken en hebben de kinderen allemaal woorden 
bedacht die bij ‘ziek zijn ’horen. Alle woorden hangen op 
de ‘woordenmuur’. Tijdens dit thema is de huishoek 
veranderd in de ziekenhoek. Er is een bed, er zijn 
dokterspullen, verband en pleisters en verkleedkleding. 
We zien dat de kinderen zich helemaal in hun rol als 
patiënt dokter of zuster inleven. Er worden prikjes 
gegeven, zere benen, handen en hoofden verbonden en 
af en toe wordt een patiënt even streng door de dokter 
toegesproken. Gisteren hebben we gewerkt met de 
letter z van ziek. We hebben allerlei spullen die beginnen 
met de letter z op de lettertafel gezet. Het zou leuk zijn 
als de kinderen van thuis ook iets meenemen dat met 
deze letter begint.  
De kinderen van 2 hebben als opdracht in hun 

weektaak: pleisters tellen, een bed knippen en plakken en pleisters van breed naar smal 
knippen. In de weektaak is ook een werkvorm opgenomen waarbij de kinderen in 
tweetallen leren samenwerken. Een leerling tekent bij de ander een ‘wondje’ en meet 
vervolgens een pleister op de goede lengte.  Omdat de kinderen heel intensief met deze 
opdrachten bezig zijn, mogen ze ook volgende week nog aan deze opdrachten werken. 
Groep 1 heeft deze week voor de eerste keer ‘zelfstandig gewerkt’. Juf legt de opdracht 
helemaal uit en daarna gaan de kinderen de opdracht zelf maken. De kinderen mogen 
elkaar wel helpen en kunnen altijd nog 
even op de opdrachtkaart kijken. Ook 
Pompom helpt een handje mee met 
nadenken, spullen pakken, werken, 
nakijken en opruimen. De eerste 
opdracht was: een ambulance maken.  
Morgen is juf Reina jarig. We zullen met 
groep 2 voor haar zingen en een 
gezamenlijk cadeautje aanbieden. Van 
harte gefeliciteerd juf Reina!  
Donderdagmorgen 17 januari bezoeken wij de voorstelling Olleke Bolleke. Wij lopen 
daarvoor naar de Brunwerd, enkele ouders zorgen voor begeleiding. Olleke Bolleke gaat 
over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende voorstelling die ondersteund wordt door 
sfeervolle pianomuziek. De voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die aansluiten 
bij de wereld van kleuters. 
 
Vrijdagmorgen 18 januari komt Pastor Nellie in de groep om met de kinderen van groep 
2 te praten over verschillende vormen van bidden.  
Op woensdag 23 januari starten de Nationale voorleesdagen. Wij beginnen deze ochtend 
op school met het voorleesontbijt, in pyjama… Tijdens de Nationale voorleesdagen wordt 
er elke dag een prentenboek voorgelezen door een papa, mama, opa, oma, oom of tante… 
Nog niet alle dagen zijn ingevuld, dus vindt u het leuk om te komen voorlezen: schrijf uw 
naam op de intekenlijst. Meer informatie de voorleesdagen en het voorleesontbijt  vind u 
elders in deze nieuwsbrief. 



Binnenkort verwelkomen wij een nieuwe leerling bij ons in de groep. Zijn naam is C’Dyonne 
Renfurm, hij is het broertje van Cyen uit groep 3.  Van harte welkom C’Dyonne, we wensen 
je veel leer en speelplezier op de Schelp. 
Maandag 21 januari is Sophie Dusseljee jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Sophie en een 
fijne verjaardag gewenst.  
Maandagavond 28 januari houden wij onze jaarlijkse materialenschoonmaak. Het zou fijn 
zijn als we veel ouders op deze avond mogen verwelkomen. Meer informatie hierover leest 
u elders in deze nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, juf Julia en 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. Wilt u via  Social Schools laten weten of u deze middag aanwezig bent. Ook graag 
melden als u verhinderd bent.  
 
Namens de onderbouw, juf Truus 
 
Nationale voorleesdagen en voorleesontbijt in groep 1 en 2 
 
Van woensdag 23 tot en met zaterdag 2 februari vinden 
De Nationale Voorleesdagen 2018 plaats, met als 
landelijke aftrap Het Nationale Voorleesontbijt op 
woensdag 23 januari.  
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen 
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te 
bevorderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot 
hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve 
vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel 
plezier! Zo worden kleintjes grote lezers. De kinderen van groep 1-2 beginnen woensdag 
23 januari met een voorleesontbijt op school. Om het extra speciaal te maken mogen de 
kinderen dan in hun pyjama op school komen. Geeft u wel gewone kleren mee voor de 
rest van de ochtend. (Graag in een tas aan de kapstok hangen)  
 
Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld die tijdens deze speciale voorleesdagen 
een boek uit de Prentenboeken TopTien, voor willen lezen. Er zijn nog een aantal dagen 
waarvoor we nog een voorlezer zoeken. Voor het voorlezen ontvangt u een boek van de 
leerkracht. We verheugen ons erop! We verzoeken u, om het boek voor alle kinderen 
‘nieuw’ te houden, de prentenboeken niet alvast thuis voor te lezen.  
 
Namens de onderbouw, juf Truus 
 
 
 
 
 
 



Materialenschoonmaak in groep 1-2 
 

De ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, de speelmaterialen uit de 
hoeken, alles kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Daarom willen wij 
graag met ouders uit onze groepen op maandagavond 28 januari een 
materialenschoonmaak in de klas houden.   
Wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers! Als u op 28 januari vanaf 
19.00 uur mee wilt helpen noteert u dan uw naam op de lijst die in de 
gang hangt? Alvast heel hartelijk dank! (het is de bedoeling dat de 
materialen op school schoongemaakt worden –wij geven geen materialen, 
uitgezonderd verkleedkleren, mee naar huis) 

 
Wilt u zelf een emmer/teil en schoonmaakdoekjes/borstel  meenemen? Alvast hartelijk 
dank voor uw inzet!  
 
Namens de onderbouw, juf Truus 
 
 
Nieuws uit groep 3: 
 
Uitgerust en vol verhalen zijn we maandagmorgen gezellig in de kring met elkaar 
begonnen. We hebben heerlijk naar elkaar geluisterd over alle belevenissen van de 
vakantie, de vele oliebollen die er zijn gegeten, het mooie vuurwerk dat er gezien is en de 
uitjes die een aantal kinderen hebben gemaakt. 
Na de verhalen van de kinderen hebben we geluisterd naar een verhaal uit de bijbel. We 
hoorden hoe de 3 Koningen een bezoek brachten aan het kindje Jezus en geschenken 
meebrachten. De kinderen kregen een cakeje met in 1 daarvan een boon verstopt. De 
vinder van de boon mocht koning(in) zijn voor een dag. Chloé was de gelukkige en kreeg 
een mooie kroon.  
Na 2 weken vakantie was het even weer in het ritme komen wat werken en leren betreft. 
De letters zijn bij sommige kinderen ietsje weggezakt en ook het leestempo moet even 
weer omhoog .We zijn dan ook flink aan het herhalen en oefenen deze weken. Oefent en 
leest u thuis ook flink mee? 
We leren deze week de letters l en ou. Het lezen gaat steeds meer vloeiend, in plaats van 
de letters eerst los benoemen en daarna plakken tot een woord.  
Met rekenen zijn we druk bezig met klokkijken, splitsen en rekenen tot 10. De splitsingen 
gaan we steeds meer automatiseren, dat wil zeggen dat we de splitsing uit het hoofd 
moeten weten: 6 splits ik in 2 en.., 5 en ..  
Volgende week woensdag is juf Marian jarig en viert zij haar verjaardag met de kinderen. 
De kinderen mogen verkleed komen. Denkt u wel om iets warms mee, zodat ze wel even 
naar buiten kunnen in de pauze. Er hoeft deze morgen geen eten en drinken mee voor de 
kleine pauze. We maken er een gezellige dag van! 
Maandagmiddag gaat juf Julia weer naar de bieb. Denkt u om het meegeven van de 
biebpassen? 
 
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit goep 4: 
 
Na een heerlijke kerstvakantie is de school weer begonnen. In groep 4 wordt meteen weer 
aan alle vakken gewerkt. Het rekenen gaat over de tafel van 2 en 10, bij spelling wordt er 
geoefend met woorden de beginnen met be-, ge- en ver- maar ook woorden die eindigen 
op –en, -el en –er. De kinderen ontdekten al dat dit erg veel woorden zijn. Wij zijn ook 
begonnen met tempo lezen in tweetallen. De kinderen hebben een vast maatje en lezen 
elke week drie keer met elkaar een kwartier. Dit vinden ze erg leuk! 
De weektaak was al geïntroduceerd voor de vakantie. Wij gaan hier nu meer mee bezig. 
De lessen staan erop genoemd maar ook het zelfstandig werken staat in de weektaak. 
Kinderen kunnen zelf inplannen wanneer ze wat doen van het zelfstandig werken. De 
weektaken zullen steeds meer gaan verschillen van elkaar. De ene kan meer taken in een 
week doen of heeft een ander niveau.  
Aankomende maandag (14 januari) presenteert groep 4 de nieuwe regel van de maand 
en de nieuwe plaat van de maand. Woensdag 23 januari is het voorleesontbijt en zal er 
geen gym zijn voor groep 4. 
 
Met vriendelijke groet, Juf Sanne 
 
 
Nieuws uit groep 5 en 6:  
Na twee heerlijke weken met feestdagen en vakantie, 
begonnen we maandag weer met elkaar in de kring. Iedereen 
schreef een woord op het bord over de vakantie en zo konden 
we kinderen in groepjes bij elkaar zetten. Bijvoorbeeld over:  
zwembad, karten, snowboarden. Of over: Efteling, Dinoland. 
Maar ook over: Rotterdam, Zeeland. En nog veel meer, zoals 
ook dicht bij huis: schapen, trekkers, strand. Ze kregen 
vragen van de andere kinderen en dat leverde leuke 
gesprekken op.  
De klas is weer een beetje veranderd, zoals na elke vakantie. 
De poëzieposters hebben plaats gemaakt voor een 
doelenmuur, met daarop de doelen voor begrijpend lezen, 
spelling, taal en rekenen. Een raam is een ‘woordmuur’ 
geworden, waarmee we aandacht besteden aan woorden die we iedere week behandelen 
in een tekst. Maar ook woorden die kinderen er zelf bij bedenken. Het witte bord en de 
muur naast het lokaal wordt gebruikt om iedereen te laten lezen wat we in de klas zoal 
doen en leren. Waar gaat Nieuwsbegrip over, hoe zijn de vrije teksten geschreven, welke 
aardrijkskundelessen volgen we, welk tijdvak van geschiedenis behandelen we? Welke 
‘weetjes en woorden’ ontdekken de kinderen? Welke ervaringen doen ze op?  

Trefwoord gaat deze periode ook verder in op hoe we leren. 
We hebben al eerder gesproken over een ‘leven lang lezen’ en 
hoe belangrijk dat is. Dinsdag zijn we uitgebreid ingegaan op 
een ‘leven lang leren’ en hoe je dat doet. We hebben 
vastgesteld dat we dat doen met ons hoofd, hart en handen. 
Iedereen schreef op een briefje wat er in de eerste maand van 
2019 geleerd mag worden op deze manier. In onze 
uitwisseling merkten we dat je sommige dingen leert met alle 
drie, en dat je voor het behalen van een doel soms met het 

één het ander kan bereiken. Begin februari gaan we eens kijken hoe het met ieders 
verschillende doelen is gegaan. Ook zullen we daar de doelen van de doelenmuur bij 
betrekken. Volgende week zullen we weer starten met de lessen van KIVA.  
Deze maand nemen we de toetsen van Cito af. Volgende week starten we met Cito 
Spelling. De week erop met Cito Begrijpend Lezen en Cito Rekenen-Wiskunde, dan hebben 
we in de week van 28 januari nog een week voor inhalen en kinderen die nog toetsen 



moeten afmaken. Naast de redactiesommen, die grotendeels onder Cito Rekenen-
Wiskunde vallen, kijken we ook naar de ontwikkeling van het automatiseren/hoofdrekenen 
en het technisch  lezen. In de week van 25 februari zullen we met u, tijdens het eerste 
rapportgesprek,  praten over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Uiteraard lichten we 
dan ook de toetsresultaten toe. 
Zoals genoemd in Social Schools krijgen de kinderen volgende week een nieuw 
toetsrooster mee. Daarop zal ook een project voor onze klas staan, dat tot de 
zomervakantie gaat lopen: Ik hou van… Nederland! De kinderen gaan zich op tal van 
manieren verdiepen in ons mooie land. We leren o.a. over de provincies, de geschiedenis, 
de landschappen, de ontdekkers, de uitvinders, de kunstenaars. Kortom, wat maakt onze 
cultuur en het erfgoed om ons heen bijzonder? We gaan in de eigen provincie ook op 
verkenningstocht. We zoeken hiervoor ouders die een leuk idee hebben voor een excursie, 
bezoek, gastles in de provincie Groningen. Of in de eigen gemeente. Dit kan van alles zijn; 
bij iemand op het werk, op de boerderij, een tocht naar de kwelder, een leuke lessenserie 
op school, een gastles, demonstratie, een creatieve of muzikale workshop en nog veel 
meer. We horen het heel graag, denkt u met ons mee? Neem gerust contact op met juf 
Jeltje. Op woensdag 6 maart al een sportief hoogtepunt, de voetbalclinic in sporthal de 
Mencke door medewerkers van FC Groningen.  
 
Met hartelijke groet, Juf Jeltje  
 
 
Nieuws uit groep 7: 
Wat een leuke verhalen hoorden we 
maandagochtend in de kring, uiteraard 
over vuurwerk en oliebollen, maar ook 
over logeerpartijtjes, bioscoopbezoeken 
en nog veel meer! Ook vierde Tess 
maandag haar verjaardag, zij is 11 jaar 
geworden, nogmaals gefeliciteerd! Verder 
vierden wij driekoningen, na het 
bijbelverhaal, deelden we cakejes rond en 
in Justin zijn cakeje zat de boon verstopt. 
Hij mocht het laatste half uur van de 
maandagmiddag kiezen wat we in de klas 
gingen doen. Hij koos voor trefbal en ook 
juf deed uiteraard mee.  
Inmiddels zijn we hard aan de slag 
gegaan. Zo gaan we de komende periode het werken aan de weektaak of contractwerk 
zoals wij het nu noemen steeds verder uitbouwen, personaliseren en gaan de kinderen 
leren het werk voor de hele week zelf in te plannen. Daarnaast zijn we begonnen met de 
vrije tekst, de kinderen schrijven een tekst over zichzelf, over hun belevingswereld. Deze 
teksten worden eerst in hun vrije tekst schrift geschreven en na controle op schrijffouten 
uitgetypt. Elke week kiezen we een tekst van de week, deze krijgt een mooie plek in de 
klas. Met rekenen hebben we eerst twee dagen de doelen van voor de kerstvakantie 
herhaald. Woensdag zijn we begonnen met de rekentoets. Maandag gaan we hier mee 
verder. Alle kinderen hebben een nieuw huiswerkrooster en oefenbladen voor spelling 
meegekregen voor de komende periode. Voor Engels krijgen de kinderen t.z.t. woorden 
mee om te oefenen, hier volgt z.s.m. meer informatie over. Aanstaande dinsdag gaan we 
naar de bibliotheek boeken halen, graag pas en fiets mee! Helaas is, op het moment van 
schrijven, nog geen nieuwe collega gevonden voor de donderdag en vrijdag. Hopelijk 
kunnen we gauw een structurele oplossing bieden! 
 
Vriendelijke groet, juf Annemiek 
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De kerstvakantie is weer voorbij en nu starten we weer volop met alle vakken. Het 
weekprogramma heeft een aantal nieuwe activiteiten, zoals contractwerk en keuzewerk. 
Bij contractwerk wordt vastgelegd wat voor activiteiten de kinderen gaan doen. Dat wordt 
uitgevoerd in een afgesproken tijd, binnen een week. Elke keer krijgen de kinderen de tijd 
om aan deze taken te werken, tijdens de zogenaamde contractwerktijd. Binnen deze 
grenzen kunnen de kinderen zelf beslissen hoelang hij/zij over een opdracht doet en welke 
taak hij/zij het eerst uitvoert. Op de dinsdagmiddag hebben de kinderen keuzewerk van 
een half uur. In dit half uur mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen, 
bijvoorbeeld een taart bakken, keyboard spelen, voetballen, knutselen, een vreemde taal 
leren, etc.  
 
Deze periode staan ook de open lessen en dagen weer op het programma. Afgelopen 
woensdag waren de open lessen op het HHC Warffum. 
 
Op woensdag 16 januari van 13.30-15.45u vinden de open lessen plaats op het HHC 
Uithuizen. Wanneer uw kind graag wil deelnemen aan deze open lessen, kunt u zich 
opgeven via de site van het Hogeland College.  
 
Data open dagen: 
 
Hogeland College 

- Wehe-den Hoorn/CSG Winsum: vmbo dinsdag 15 januari 2019 van 18.30-21.00u 

(open dag vindt plaats in de school van CSG Winsum) 
- Warffum: havo, vwo en vwo-plus donderdag 17 januari van 18.30-21.00u  
- Uithuizen: dalton vmbo en tl-havo zaterdag 19 januari van 10.00-14.00u 

  
Terra Winsum organiseert op woensdag 23 januari van 13.30-17.00u en van 18.30-
21.00u een open dag voor VMBO-Groen, het Groene Lysceum en Praktijkonderwijs.  
 
Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen heeft open dagen op 22 en 23 januari van 
19.00-21.00u. 
 
Hartelijke groet,  
juf Yardena 
 
 
Bedumer Winterloop 2019 komt er weer aan! 
Op 2 februari 2019 tussen 13:00 en 17:30 uur vindt de eerstvolgende editie van de 
Bedumer Winterloop plaats. Een sponsorloop waarbij iedereen kan meedoen, want je kan 
wandelen, wheelen, hardlopen, enz.  
 
Iedereen bepaalt zelf hoe hij of zij zich 45 minuten inzet voor kanker. Elke deelnemer 
probeert zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te brengen en maakt daarvoor gebruik 
van de sponsorlijsten.  
Naast het loopevenement zijn er allerlei andere acties rondom het evenement die starten 
al een dag eerder op 1 februari vanaf 18:00 uur.  
 
Het programma van de andere acties bestaat onder meer uit:  
het Glazen Huis, Colourful Bedum met Wereldse Hapjes, Knip Stube, Zwemmarathon, 
Spinning Marathon, Pub Quiz en Volleybal marathon. 
  
Op 2 februari vertelt professor Jan Jacob Schuringa in de ochtend over zijn onderzoek naar 
de oorsprong van kanker; een interactieve vrij toegankelijke lezing geschikt voor 



volwassenen en tieners. 
In de middag is de individuele sponsorrun, stiletto run,  kinder-run, wandelloop, 
bedrijvenloop en een After-Party.  
 
Mee doen met de sponsorloop kan al vanaf 4 jaar. Alle sponsorloopjes duren 45 minuten, 
met uitzondering van de stiletto run. Deze bedraagt twee rondes.  
Alle activiteiten van de Bedumer Winterloop (m.u.v. de zwemmarathon) zijn op en rond 
het parkeerterrein bij Bakkerij Hoekstra aan  De Vlijt in Bedum. 
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Stichting Bedumer 
Winterloop:  www.bedumerwinterloop.nl . 
 
 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 januari 2019 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


