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Een nieuw jaar, een nieuw begin en voordat je het weet 
is het schooljaar alweer halverwege. Dit overkwam ons 
met deze ‘Kwebbels’. Het eerste half jaar is omgevlogen 
door, ja zeg het maar!  
 
Het was wennen ‘het 5-gelijkedagenmodel. 
Ononderbroken naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
Lunchen in de klas met elkaar in een relaxte sfeer. De 
meeste kinderen en ouders geven aan dat dit systeem 
als goed wordt ervaren: meer tijd om te spelen, goede 
combinatie met werk van ouders, er is goede opvang 
dichtbij enz. Ook in het team wordt de tijd na 14.00 uur als prettig ervaren.  
 
Echter we realiseren ons ook dat het ook effectieve leertijd kost, een zorgtaak rondom het 
eten, de spanningsboog bij m.n. jonge kinderen na de middagpauze is laag. Ook het beleid 
rondom de TSO is aangescherpt. Gelukkig is er met voldoende ouderhulp en vanuit groep 7-
8 aanvulling van mediators een mooie invulling bedacht om alle kinderen te laten genieten 
op het plein. We zijn ons bewust dat de ingeslagen weg nog wel hobbels kent, maar proberen 
deze in goed overleg met elkaar te overbruggen. 
Ook nieuw was het inrichten van het 5-de lokaal, zodat er les gegeven kan worden aan 2 
kleutergroepen – een aparte groep 1 met inloop en daarnaast een aparte groep 2. Er moesten 
goede afspraken gemaakt worden over de invulling, het aanbod, het spelen en de 
gezamenlijke bewegingslessen. Ook hierin hebben we een weg gevonden.  
 
Dit schooljaar hebben we ook een paar nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Samen 
vormen we het nieuwe Emmens team, een ieder brengt zijn of haar talenten en kwaliteiten 
mee. Samen geven we vorm en inhoud aan kwalitatief goed onderwijs en het creëren van 
een fijne plek voor uw kind(eren).  
 
Goede voornemens voor 2019 zijn o.a. goede  communicatie, overleg, planmatig werken en 
balans in alle gelederen. Dit moet ervoor zorgen dat het onderwijsbordje niet te vol wordt en 
alle neuzen in dezelfde richting wijzen .  
Met ons allen willen we dat de kwaliteit op dit bord goed gedoseerd en gezond in evenwicht 
is. We proberen uit elke dag het beste te halen.  
Als Emmens streven we naar kwaliteit o.a.:  

 
o in het lesgeven – gebaseerd op zelfstandig en creatief denken; 
o In praktische naast theoretische invulling van lesstof; 
o In rust, [zelf]vertrouwen en regelmaat op school; 
o denken in kansen en eigen leergedrag aansturen; 
o eigen afwegingen maken met respect voor elkaar;  
o samen verantwoordelijk zijn voor alle stappen; 
 

Kwaliteiten, die we meenemen in het tweede halfjaar. Ik hoop dat we met ons allen gaan 
genieten van alle nieuwe uitdagingen, speciale momenten en feestjes. We gaan er voor! 
Rest mij nog om, namens de redactie, iedereen een geweldige tijd toe te wensen.  
 
Tot de volgende Kwebbels. 
 
Hartelijke groet, Dineke Kruizinga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARI 

datum naam groep 

1 Yassin 2 

7 Jill 1 

10 Daan 1 

13 Thijs  2 

14 Yarwin 3 

15 Kensi  2 

23 Lieke  4 

23 Eline  5 

27 Karlijn 1 

MEI 

datum naam groep 

3 Lars  7 

12 Rosalie  4 

13 Darian  6 

16 Maurik  6 

20 Aimee S 2 

21 Milan  5 

23 Mart  4 

24 Elles  3 

25 Thijs 1 

26 Tim 1 

26 Vincento 6 

27 Jodi 3 

28 Julian  6 MAART 

datum naam groep 

1 Esmee  5 

4 Luuk 5 

5 Nathan  7 

10 Hussam  5 

11 Ninthe 1 

19 Sven  7 

30 Yenthe  5 

Juni 

datum naam groep 

3 Jolé 3 

3 Floor 4 

11 Fenne 6 

11 Germaine 8 

28 Jayson 6 

30 Sven 2 

APRIL 

datum naam groep 

1 Remas  6 

2 Amy 4 

3 Yaël 4 

5 Mark 3 

5 Wouter  6 

5 Sem  7 

12 Amal 1 

14 Jacco  1 

20 Iris  8 

21 Maaike  7 

Juli 

datum naam groep 

2 Dion 6 

3 Ruben 6 

6 Dewi 2 

11 Nora 1 

17 Waled 7 

21 Eva 1 

22 Nina 7 

23 Kaylah 8 

24 Quinten 6 

26 Isa 8 

28 Dion 3 

31 Suzan 5 
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Beste lezer, 

De schoolkrantredactie heeft weer vol enthousiasme gewerkt aan de eerste 

schoolkrant van dit schooljaar. De tijd vliegt, we zitten alweer op de helft van het 

schooljaar. We zijn in september gestart met een aantal veranderingen. Voor ouders, 

leerlingen en teamleden was het invoeren van het 5-gelijkedagenmodel een van de 

grootste veranderingen in dit schooljaar. Vanuit ouders was de behoefte om over te 

stappen op deze gewijzigde schooltijden, groot. Nu we een tijdje volgens dit rooster 

werken, merken we dat de meeste ouders en leerlingen het nieuwe model als zeer 

plezierig ervaren. Voor het team was het best wennen. Het nieuwe rooster eist een 

andere invulling van de beschikbare 

onderwijstijd, met name in de bovenbouw is 

het flink puzzelen om de lesstof aan te 

bieden. Ook voor sommige jonge kinderen is 

het best pittig. Daar staat tegenover dat we 

de tijd na 14.00 uur als prettig ervaren. Blij 

zijn we met de grote groep (groot)ouders die 

tussen de middag de kinderen opvangt. 

Dagelijks is een leerkracht tijdens de pauze 

aanwezig op het plein. Samen proberen we 

het spelen op het plein zo goed mogelijk te 

laten verlopen. 

 

Een andere verandering is dat ik dit schooljaar directeur van twee basisscholen ben. 

Twee scholen met ieder hun eigen identiteit, processen die gaande zijn en hun eigen 

dynamiek en visie op onderwijs. Een uitdaging voor mij, maar zeker ook voor beide 

teams om hier een weg in te vinden. 

Ook hebben we dit schooljaar nieuwe teamleden mogen verwelkomen. Inmiddels heeft 

iedereen zijn/haar plekje gevonden binnen het team en samen nemen we de kinderen 

mee in het dagelijkse leren en leven en gaan we nieuwe 

uitdagingen aan.  

Alle leerlingcomputers zijn de klas uit en hebben plaats 
gemaakt voor Chromebooks. Leerlingen en leerkrachten 
kunnen gebruik maken van een breed scala aan apps en 
kunnen makkelijk en snel gebruik maken van de digitale 

leermiddelen. 

We hebben de afgelopen maanden mooie, waardevolle momenten meegemaakt. Zo 

is tijdens de Kinderboekenweek onze voorleeskampioen gehuldigd en tijdens de 

voorleesdagen maakten de kinderen in kleine groepjes vanuit een prentenboek een 

gedicht en een tekening.  De maand december stond natuurlijk in het teken van  
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Sinterklaas en Kerst. Activiteiten kunnen we zonder de inzet en hulp van vele ouders 

niet organiseren. We doen regelmatig een beroep op ouders. Zo haalde een grote 

groep vrijwilligers het oud papier op, een andere groep ouders heeft tijdens de 

schoonmaakmiddag materialen en kasten schoongemaakt. Ik wil graag iedereen 

bedanken voor de aangeboden hulp en inzet.  

 

 

 

 

 
De komende tijd gaan we aan de slag met ouderbetrokkenheid. We schrijven een 
nieuw schoolplan 2019-2023 waarin dit onderwerp een belangrijke plaats inneemt. We 
zijn voornemens om met ouders een panel te vormen. Dit panel gaat meedenken over 
de invulling van het nieuwe schoolplan. Binnenkort kunt u op het ouderportaal hierover 
informatie vinden. 
Ouderbetrokkenheid in het onderwijs bestaat al zolang er scholen zijn en is geen nieuw 

fenomeen. Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door. 

Daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken, dit vergroot de 

kans dat kinderen zich beter ontwikkelen. Goede contacten tussen school, ouders en 

leerlingen werken door in de kwaliteit van 

een school en komen de leerprestaties én 

de maatschappelijke ontwikkeling van de 

leerlingen ten goede. Aan het begin van 

het schooljaar hebben we een 

inloopmoment georganiseerd en heeft u 

mee kunnen kijken in de klas van uw kind. 

We hebben hier vele positieve reactie op 

gehad. 

Vol energie beginnen we aan de tweede 

helft van het schooljaar, veel is er gedaan 

in de eerste helft, maar er zijn nog veel 

initiatieven gepland voor de rest van dit 

schooljaar. We houden u de komende tijd 

op de hoogte van onze plannen en ideeën 

middels het ouderportaal.  

 

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van de Kwebbels! 

 

Jantinus  Esschendal 
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Van de ouderraad                                                                                                                         

 
Wat is er veel veranderd het afgelopen half jaar. De zomer ging over 
naar de herfst en de eerste witte vlokken zijn al gevallen. We hebben 
zelfs al kunnen sleeën op het schoolplein. Het 5-gelijkedagenmodel 
begint te wennen en ook onze nieuwe ouderraadleden beginnen hun draai te vinden. 
De ouders van het verkeer zitten niet stil, net zoals iedereen die dit jaar al heeft meegeholpen 
bij het ophalen van het oud papier. In november hebben we met zijn allen ons ingezet voor de 
pepernotenactie, waarbij de kinderen ruim hun doel hebben behaald. Gevolgd door een 
gezellig Sinterklaasfeest en de Kerstviering.  
Tussen de middag eten we door het 5-gelijkedagenmodel met de hele klas op school, zo ook 
met het voorleesontbijt, wat een gezellige lunch is geworden. We kijken dan ook alweer uit 
naar de Paaslunch!  
 
Deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de inzet en hulp van het team, ouders 
en verzorgers. Via deze weg willen wij iedereen hiervoor bedanken.  
 
Namens de Ouderraad obs ‘J. Emmens’ 
Annick Tolboom  
 

Informatie van de MR 

 
We zijn inmiddels halverwege het schooljaar 2018-2019. Het jaar waarin 
we zijn gestart met het ‘5-gelijkedagenmodel’. Een situatie die voor zowel 
de kinderen, als de ouders en leerkrachten nieuw is. Maanden van 
intensieve voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan om de overgang zo 
soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. We kunnen concluderen dat de 
invoering succesvol is geweest en dat het model vele voordelen biedt. 

Maar er zijn logischerwijs ook verbeterpunten. Met name op het gebied van TSO, werkdruk in 
de hogere groepen, spanningsboog in de lagere groepen en piekmomenten bij de 
leerkrachten. Het heeft de continue aandacht van het team en de MR om hier goede 
oplossingen voor te vinden. Dit onderwerp blijft dan ook hoog op de agenda staan. 
De MR houdt zich daarnaast bezig met formatie, margedagen en beleidsstukken als het 
nieuwe schoolplan. Ook de stakingen in het onderwijs zijn onderwerp van gesprek, alsmede 
ouderparticipatie, veiligheid rondom de school en lesmethoden. 
Met betrekking tot de bezetting heeft de MR een behoorlijke vernieuwingsslag doorgemaakt 
dit jaar. Marjan Rozenveld heeft in verband met haar nieuwe aanstelling in Gasselte de MR 
verlaten. Daarnaast heeft David de Jonge, na vele jaren zitting in de MR en GMR, besloten 
het stokje door te geven. Zij zijn opgevolgd door Aly Hoiting en Marcella Speelman. Vanuit de 
oudergeleding is Marcia Hagenus afgetreden na 6 jaren vertegenwoordiging, waarvan 5 als 
voorzitter. Zij is opgevolgd door twee nieuwe leden: Kirsten Siegers en Henriëtte Rosema. Wij 
willen alle aftredende leden hartelijk danken, in het bijzonder David en Marcia voor hun 
tomeloze inzet binnen de MR en GMR. Tevens een hartelijk welkom voor Aly, Marcella, Kirsten 
en Henriëtte.  
De MR bestaat uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding    Leerkrachtengeleding 
Lion Houkes – voorzitter   Rianne Sikken 
Kirsten Siegers – secretaris   Aly Hoiting 
Johan Orsel     Marcella Speelman 
Henriëtte Rosema 
 
De MR is te bereiken door een van de leden aan te spreken of door een e-mail te sturen naar: 
mr.emmens@primah.org. 

mailto:mr.emmens@primah.org
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 Vanuit de werkgroepen 

 
 

 
Zorgteam 
 
Het zorgteam van onze school bestaat uit 
Jantinus Esschendal (directeur) en 
Marcella Speelman (intern begeleider). 
Elke week overleggen wij over de 
verschillende onderwerpen op zorggebied. 
Ook zijn er meerdere keren per jaar 
zorgvergaderingen met hele team waar we 
onder andere bezig zijn met nieuwe methodes, leerlingenzorg, analyseren van toets gegevens 
en PlanB2. Vorig schooljaar zijn we gestart met het nieuwe zorgsysteem PlanB2. Met dit 
programma hopen we de administratieve last te verminderen. Het brengt schoolbeleid, doelen, 
kind kenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op drie niveaus: school, groep en 
leerling.   
Op dit moment zijn we bezig om PlanB2 zo goed mogelijk te gebruiken en voeren we onderdelen 
in fases in. Ook ouders worden hierbij betrokken, het is nu soms al te zien bij de 
tienminutengesprekken waarbij de laptop wordt gebruikt.  
 
Inzet van uren. 
Op dit moment begeleidt juf Thea de NT2-leerlingen drie keer in de week voor extra 

ondersteuning voor de Nederlandse taal. Ik begeleid een aantal 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong via Levelwerk, dit is 
een methode waarbij uitdagend materiaal en spellen centraal 
staan. Juf Daniëlle is er 4 dagen in de week om te ondersteunen 
in groep 3/4 en individuele leerlingen te begeleiden.  
 
Als er vragen zijn op zorggebied ben ik op dinsdag en woensdag 
bereikbaar. 
 
Marcella Speelman 

 
 

Werkgroep 
Klassenmanagement & Doorgaande lijn 

 
 
 
 
 
 

“Samen op weg naar zelfstandigheid” 
 
Sinds afgelopen schooljaar (2017-2018) werken alle groepen met een taakplan. In de 
onderbouw kunnen de kinderen taken plannen m.b.v. een planbord. Vanaf groep 4 krijgen 
kinderen een taakplan op papier. Regelmatig hebben we tijdens het schooljaar met de kinderen 
en het team geëvalueerd en het Taakplan aangepast aan de behoeften. Hierbij is vooral gelet 
op de werkbaarheid.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-rzX1PfXAhXN2aQKHQJ0ApAQjRwIBw&url=http://burobruis.nl/&psig=AOvVaw3ZfToUT3PWhH1nEfHoW-LL&ust=1512727892161817
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Dit schooljaar (2018-2019) zijn we gestart met het kijken naar 
de planning van taken op het TaakPlan en eigenaarschap. Dit 
doen we door op maandag eerst naar de vorige week te kijken. 
We leren de kinderen vragen stellen als: ‘Wat ging er toen goed 
en wat niet?’ en vooral ‘Waarom gingen sommige taken dan 
niet zo goed?’. Met vervolgvragen als: ‘Wat heb je nodig om de 
ta(a)k(en) beter uit te voeren (hulp leerkracht, klasgenoten, 
bepaalde materialen?’. We stellen samen met de kinderen 
persoonlijke doelen op. Wanneer we op maandag het nieuwe 
TaakPlan bekijken, schrijven we de nieuwe persoonlijke 
doel(en) erbij. In groep 7/8 schrijven ze deze doelen daarnaast 
ook nog in hun agenda.  

Ze plannen direct wanneer ze hun persoonlijk doel gehaald willen hebben. In de onderbouw 
wordt in combinatie met het planbord geëvalueerd en ook persoonlijke doelen worden 
besproken. We nemen de tijd voor dit bewustwordingsproces. We leren kinderen om goed te 
kijken naar zichzelf en naar het eigen werkgedrag. Bovenal geeft de leerkracht het goede 
voorbeeld.  Op deze manier bereidt groep 3 (en groep 2 en 1) goed voor op wat van ze gevraagd 
wordt in groep 4 (meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid voor de taken en 
eigenaarschap).  
Ook bekijken we vooraf en achteraf per taak of de hoeveelheid zelf geplande tijd overeenkwam 
met de werkelijk gebruikte tijd.  
In elke groep wordt dagelijks per taak geëvalueerd maar ook op donderdag en vrijdag 
teruggekeken op het hele TaakPlan of een lessenserie per vak.  
De verantwoordelijkheid van tijd inschatten, plannen, terugblikken, zelfreflectie op het gemaakte 
werk en vooruitblikken neemt toe per groep. 
Door (samen) te evalueren, vooruit te blikken, te plannen, letten op de tijd en persoonlijke doelen 
te formuleren, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. Hiermee 
groeit het eigenaarschap en gaan de kinderen beseffen dat ze ieder op hun eigen niveau en 
kracht, de taken uitvoeren voor zichzelf.  
 
Om grip op de tijd, de gemaakte eigen keuzes en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te 
bevorderen is dit schooljaar (2018-2019) opnieuw veel aandacht voor gebruik van de 
aandachtsblokjes in combinatie met de timetimers. We borgen op die manier het gebruik van 
de materialen en ‘normaliseren’ deze werkwijze. Anderzijds leren we kinderen langzamerhand 
steeds meer inzicht in beschikbare werktijd en hun 
zelf oplossend vermogen te krijgen. Zelf oplossend 
vermogen wordt geoefend door ‘uitgestelde aandacht’ 
toe te passen. Kinderen gaan hierbij eerst zelf of 
samenwerkend aan de slag en mogen pas vragen 
stellen op een vooraf afgesproken tijd die met de 
timetimer inzichtelijk is gemaakt. Kinderen leren op 
die manier eerst zelf mogelijkheden en oplossingen uit 
te proberen alvorens antwoorden op hun 
vragen/problemen te krijgen.  
Om het maken van keuzes te bevorderen wordt er sinds dit schooljaar aangepast keuzewerk 
op het TaakPlan gezet. Wie zijn taken af heeft volgens de afspraken, mag keuzewerk gaan 
maken. Voorheen was het keuzewerk min of meer willekeurig. Nu is het keuzewerk aangepast 
aan de overige vakken die die week gepland zijn. Er is een relatie tussen dit keuzewerk en de 
lesdoelen die verder die week op het programma staan. De kinderen zijn niet verplicht dit werk 
te maken, het is een optie. Het werk is verdiepend of verbredend en passend bij de thema’s van 
de week.  
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Om de sociaal emotionele binding tussen kinderen onderling en de 
leerkrachten te bevorderen hebben we ook dit jaar de 6 Gouden 
Weken aan het begin en de Zilveren Week na de Kerstvakantie 
uitgevoerd. Samenwerkingsprojecten en -opdrachten stonden 
centraal en hadden volgens afspraak de hoogste prioriteit. Of er nu 
aan de taal- of rekenlessen, creatief of aardrijkskunde werd gewerkt; 
het coöperatief leren, elkaar accepteren, de regels van de school, klas 
en groep stonden hierbij centraal. Beide periodes zijn met prachtige 
eindopdrachten afgerond. 
Een mooi voorbeeld als resultaat van de Zilveren Week was 

bijvoorbeeld ons voorleesproject waarbij de oudere kinderen vanaf groep 5, de jongere kinderen 
tot en met groep 4 hebben voorgelezen. Niet alleen werd er 
voorgelezen maar ook samen getekend, een gedicht geschreven, 
over het thema van het boek gepraat en een samenvatting 
gemaakt. Knap, hoe de oudste kinderen de jongsten letterlijk bij de 
hand nemen. 
Wanneer we kijken naar onze werkgroepdoelen staan dit jaar 
centraal; bevorderen van (taak)eigenaarschap en leren omgaan 
met werktijd, planning en keuzewerk (TaakPlan), borgen van het 
gebruik van aandachtsblokjes en het coöperatief/samenwerkend 
leren (Gouden/Zilveren Week). Daarnaast vereenvoudigt de 
werkgroep de hierboven gemaakte afspraken uit het handboek KlassenManagement & 
Doorgaande (Leer)Lijnen naar werkbare handouts op broekzakformaat.  
‘Beoordelen en Corrigeren door leerlingen’ en onze visie hierop zal voor het komende schooljaar 
(2019-2020) op de agenda komen te staan.   
 
David Dagan & Rianne Sikken    
 
 

Werkgroep Begrijpend luisteren en lezen  
 
De werkgroep bestaat uit de leerkrachten Claudia Bolland, Maaike Bos 
en Dineke Kruizinga. 
Dit jaar staat de leesmotivatie en leesplezier centraal. Hoe kunnen we 
dit op school maar ook thuis bevorderen. In samenwerking met de 
bibliotheek op School [dBos genoemd] volgt juf Dineke een opleiding tot 
leescoördinator.  

Het doel is om een goed leesplan te schrijven, waarin de school beschrijft wat de stand van 
zaken is en op welke wijze, met inzet van welke activiteiten, werkvormen en producten, er in de 
verschillende groepen in het komend schooljaar aan leesbevordering wordt gewerkt.  
Binnen de Bibliotheek op school stelt de leescoördinator samen met de leesconsulent het 
leesplan op. Bij het invullen van dit leesplan zijn de 
monitorresultaten, die we als leerkrachten en als leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 hebben ingevuld, nodig. Deze 
resultaten geven richting aan nieuwe voornemens.  
De meest opvallende resultaten – waar je het komend 
schooljaar aan wilt werken – worden in een jaarplan gezet. 
Als tweede punt wordt er per groep aangegeven wat je wilt 
gaan doen om  resultaten te verbeteren. Tot slot wat je op 
schoolniveau wilt veranderen. 
Het leesplan wordt uiteraard in het team besproken en 
vastgesteld.   
 
Dineke Kruizinga 
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Een stimulerende leesomgeving, hoe dan? 
Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan op gebied van lezen en 
dit blijft in ontwikkeling. Hoe stimuleer je kinderen om te gaan lezen, 
welke activiteiten kunnen worden ingezet, wat is het belang van lezen 
en hoe help ik het kind daarbij op een goede manier. 
Voor de opleiding tot Intern Begeleider voer ik onderzoek uit naar 'hoe 
stimuleer ik kinderen tot lezen'. Belangrijk hierbij is de motivatie en 

leeshouding van kinderen, maar ook hoe hier als leerkracht én ouder bij aan te kunnen sluiten. 
Neem het voorbeeld van Matilda (Roald Dahl, 1988). Vanaf het moment dat ze als 3-jarige kan 
lezen, hunkert ze naar boeken. Eerst begint ze met een kookboek en daarna zoekt ze haar 
boeken in de bibliotheek. En zelfs later leest ze boeken van Dickens. Matilda's leesmotivatie 
wordt gestuurd door een verlangen, een prikkel, van binnenuit. Dit wordt intrinsieke motivatie 
genoemd. Je kunt ook van buitenaf geprikkeld worden, extrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld 
leerlingen die boeken moeten lezen omdat ze hun examen willen halen. De motivatie wordt 
gestuurd door de waarden (het nut) die je aan een activiteit toekent.   
 
Een stimulerende leesopvoeding bestaat uit; 
1. Het goede voorbeeld geven  
Het is goed als kinderen hun ouders zien lezen en dat er boeken, kranten en tijdschriften in 
huis zijn.   
2. Voorlezen  
Voorlezen kan bijvoorbeeld gedaan worden voor het slapen gaan of na het eten. Het is van 
belang dat ouders blijven voorlezen, ook als het kind zelf kan lezen.  
3. Praten over boeken 
Interesse tonen in de boeken die kinderen lezen, heeft een positief effect op de leesmotivatie 
van het kind. Stel open vragen over het boek (wat zou jij doen als jij.....zou zijn geweest óf hoe 
zou jij je voelen?).  
4. Boeken cadeau geven  
Het zelf hebben van boeken vergroot de betrokkenheid van 
kinderen bij boeken. Veel kinderen zijn trots op hun eigen 
boekenverzameling.  
5. Naar de bibliotheek en boekwinkel gaan  
Kinderen vinden het leuk om zelf boeken uit te zoeken. Het 
lidmaatschap van de bibliotheek is (in veel gevallen) tot 18 jaar 
gratis. Kinderen kiezen vaak andere boeken dan volwassenen. 
Juist deze variatie in leesvoer helpt kinderen om hun eigen 
smaak te bepalen en in aanraking te komen met het brede 
boekenaanbod. Bovendien worden in de bibliotheek en soms 
ook in de boekhandel inspirerende activiteiten rond lezen 
georganiseerd.  
 
Claudia Bolland 
 
Op 8 februari start de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau! Dan is het 

jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek van Thea 
Beckman in de boekhandel te koop voor slechts 
€ 2,50. Vanaf 5 april is het prentenboek Kikker is 
Kikker voor € 2,00 verkrijgbaar.  
Ook zijn er in den lande voorstellingen en 
tentoonstellingen georganiseerd, zelfs een reis. 
Lezen is LEUK! 
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Creatieve taallessen 
Dit jaar volgen wij als team introductielessen van de 
dramamethode ‘Speel je wijs’ – Irma Smegen. Deze methode 
hebben wij gekozen om kinderen actief en op een creatieve 
manier te ondersteunen en te stimuleren in hun taal- en 
spelontwikkeling, maar ook in hun sociale en emotionele 
vaardigheden en minstens zo belangrijk het feit om jezelf kunnen 
presenteren. 
De visie sluit aan op onze schoolvisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen 

 

Mijn naam is Maaike Hilbrands en momenteel zit ik in het laatste schooljaar van de MBO niveau 4 

opleiding onderwijsassistent. Deze opleiding volg ik op het Noorderpoort in Groningen.  

 

Van september 2018 tot aan de meivakantie 2019 loop ik stage op OBS J Emmens in 

Gasselternijveen. U kunt mij hier tegenkomen op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben voornamelijk 

in groep 1 en groep 7/8. Ik heb voor deze school gekozen omdat het een openbare basisschool is 

en ik positieve reacties hoor van andere stagiaires. Ook is het dichtbij en is het kleinschalig. Wat ik 

heel fijn vind, want je wordt warm ontvangen.   

 

Ik ben 18 jaar en woon samen met mijn vader, moeder en broer in Gasselte. Mijn hobby’s zijn 

sporten, creatief bezig zijn en afspreken met vrienden. Sinds mei 2018 werk ik bij Pizzeria Da 

Peppino in Gasselte in de bediening.  

 

Omdat ik in het laatste schooljaar zit van de opleiding onderwijsassistent moet ik een keuze maken 

voor wat ik hierna wil gaan doen. Op dit moment gaat mijn keuze uit naar de HBO opleiding 

pedagogiek in Leeuwarden omdat ik geïnteresseerd ben in kinderen, jeugdigen en opvoeders, maar 

ik sta nog voor alles open.  

 

Ik heb al verschillende stages gelopen maar nog nooit in de bovenbouw. Stage lopen in groep 7/8 

was voor mij een uitdaging aangezien het een hele andere doelgroep is dan de onderbouw. De taken 

die ik uitvoer zijn voornamelijk de (individuele) begeleiding van leerlingen. Op vrijdag is het bakdag. 

2 leerlingen gaan dan een cake bakken. Ik ben er bij voor de hulp en uitleg als het even niet lukt. De 

cakebakkers krijgen altijd positieve reacties van de meesters en juffen 😊  

 

Ik hoop dat de volgende leerervaringen net zo positief zijn als wat ik hier heb 

ondervonden.  

 

Maaike Hilbrands 
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Over de gymles 
 
Aan het begin van het schooljaar beginnen we de gymles altijd met het 
maken van afspraken. Zo spreken we met elkaar af: kleding opvouwen en 
netjes stapelen of hangen. Kinderen zijn op die manier sneller met uit- en 
aankleden. 
We gymmen in een korte broek en een t-shirt met korte mouwen. Natuurlijk 
hebben we gymschoenen aan. Niet alleen hebben  kinderen dan meer grip 

op de vloer en op de toestellen. Maar ook voorkomen schoenen blessures  Zorg voor goede en 
passende kleding en schoenen. Dit voorkomt blessures en er is meer bewegingsvrijheid. Goed 
om thuis af en toe even te controleren. Als kinderen om de een of andere reden niet mogen 
gymmen laat ze dan een briefje meenemen waarin dat staat en waarom ze niet mee kunnen 
gymmen. 
De gymles beginnen we meestal met een warming-up. Dit kan in de vorm van een tikspel maar 
soms ook een loopspel. Twee keer per schooljaar wordt er een shuttle runtest gedaan. Dit is 
een conditietest waarbij kinderen veel rennen.  
De gymles wordt vaak gegeven in 3 of zelfs 4 vakken.  Dus veel beweging voor elk kind. 
Omdat je als leerkracht niet tegelijk bij alle vakken kunt zijn, leren de kinderen op deze manier 
ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze moeten afspraken maken, rekening houden 
met elkaar en met verschillende niveaus en natuurlijk leren ze samenwerken. 
De groepsleerkrachten sluiten hun gymlessen  aan op de leerlijnen die door de vakleerkracht 
zijn uitgezet. Op donderdag worden bv vervolglessen van dinsdag gegeven. Soms wordt het 
niveau moeilijker gemaakt omdat het goed gaat. Soms juist makkelijker om alle kinderen de 
kans te geven tot succes en bewegen te komen.   
Op die manier ontstaat een doorgaande lijn en proberen we de kinderen naar een hoger 
bewegingsniveau te krijgen. 
 
In de onder- en bovenbouw zijn de volgende activiteiten aan de orde geweest : 

Onderbouw Bovenbouw 

* acrobatiek, 
* rollen voorover en achterover. 
* zelf een tikspel in het vak regelen 
* balspel zoals jagerbal, overloop-

jagerbal,  
* stuiten en dribbelen met een bal. 
* touwtje springen. 
* balanceren 
* touwzwaaien 
* gooien en vangen en 

mikken met een grote bal. 
* klimmen 
* springen. 

* acrobatiek 
* handstand en radslag 
* tikspelen 
* basketbal en volleybal 
* touwtje springen, 

balanceren 
touwzwaaien 

* klimmen 
* springen 

 
Voor de vakanties spelen we boer en kwajongens in de onderbouw.  
Dit is een spel met touwen, een tikker en een waakhond 
In de bovenbouw wordt er natuurlijk apenkooi gespeeld met een spion. 
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Marjen van den Bos 
 
 
  



Nieuws uit groep 1 en 2 

Dit schooljaar zijn we gestart met twee kleutergroepen. Dit betekende dat 

we een lokaal moesten inrichten als kleuterlokaal. Met vereende krachten 

is dit gelukt. We werken via het motto ‘Spelend ervaren is spelend leren’.  

In zowel groep 1 als 2 wordt daarom aan hetzelfde thema gewerkt, maar 

wel op een verschillend niveau. Samen spelen we buiten of gymmen we in het 

speellokaal. We spelen en leren van en met elkaar. Kleuters zijn enthousiast, 

spontaan, gevoelig, fantasierijk en beweeglijk. Om daaraan tegemoet te komen zullen 

in de lessen in moeten spelen op die behoeften.  

In de grote kring wordt meestal vanuit een prentenboek het doel van de dag [doelen 

vanuit o.a. taal en rekenen] geïntroduceerd. De kinderen worden voor een probleem 

gesteld, waarvoor zij zelf oplossingen mogen aandragen. De leerkracht observeert en 

stelt vragen om de kinderen uit te lokken te vertellen en om samen oplossingen te 

bedenken. In de hoeken en bij de tafelgroepen wordt er op verschillende manieren en 

invullingen gespeeld en gewerkt aan de doelen.    

De eerste weken van het schooljaar zijn goud waard. Daarom 

zijn we dit schooljaar gestart met de gouden weken. Tijdens 

deze weken stond het kennismaken met elkaar en de 

leerkrachten centraal: Ik ben ik, jij bent jij en samen zijn wij wij. 

Ook werd er door middel van liedjes, versjes en spelletjes veel 

aandacht besteed aan de groepsvorming. 

 
Het daarop volgende thema van de Kinderboekenweek sloot 
hier goed op aan, namelijk vriendschap. We sloten verschil-
lende vriendschappen, gaven elkaar complimenten en hiel-
pen elkaar waar nodig. Samen lezen en beleven met de kin-
deren uit de bovenbouw aan de hand van prentenboeken over 
vriendschap. Na het voorlezen volgen de kinderen een stap-
penplan, een zgn. ‘mindmap’: Over wie gaat het 
boek, waar speelt het zich af, wat is er voor probleem 
en welke oplossing(en) kunnen we bedenken. De oudste kin-
deren schreven dit op en de jongere kinderen maakten er een tekening bij.  
 

Na de herfstvakantie leerden we vanuit het 

prentenboek ‘De spin die het te druk had’ hoe slim en 

knap een spin een web weeft. Biologische momenten 

door een echt spinnenweb én spin te bekijken. Wat 

weet je nu van een spin? Het getal 8 werd belangrijk. 

Hoe maak je die en maak groepjes tot 8, maak 8 

sprongen. Met bewegen en handelen met materialen 

worden begrippen verduidelijkt. De kinderen maakten 

ieder op hun eigen wijze een spinnenweb met allemaal 

prachtige lampionnen tot resultaat.  

 



Sinterklaastijd, het begin van een drukke en spannende periode voor kinderen. Elke 

Piet heeft een eigen taak en samen zorgen ze ervoor dat het feest een prachtig feest 

wordt. Daarbij het gegeven dat elk kind er toe doet. Iedereen heeft zijn eigen talent. 

De één kan dit en een ander dat, maar samen komen we tot iets bijzonders.  

Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers. Tijdens 

deze periode leerden we ook programmeren met 

behulp van een Bee-Bot. De Bee-Bot is een kleine 

robot die je met behulp van pijltjes kunt programmeren. 

Begrippen als vooruit, achteruit, links en rechts 

kwamen aan bod. Na uitleg mochten we zelfstandig 

onderzoeken en ontdekken. We programmeerden de 

Bee-Bot onder andere naar de eerste letter van onze 

eigen naam.    

Knap hoe kinderen deze weg als heel natuurlijk 

volgen. Leerkrachten zijn ervoor om deze weg en 

dit proces te begeleiden in het dagelijkse gedrag, 

spel en handelen van kleuters. Daarbij leren we 

hen om te gaan met prikkels, emoties, 

veranderingen en complexere taken.  

De eerste stappen in het nieuwe jaar zijn gezet. In het kader van de zilveren weken 
hebben we elkaar iets goeds gewenst, samen gespeeld, elkaar geholpen en veel ple-
zier gehad. We bouwen samen met de kinderen verder aan een nieuw jaar, vriend-
schap, gesprekken, kennis en omgeving. 
Elk kind woont in een huis. Dat huis staat in Holland [lied].   
Ieder huis hebben we opgezocht via het internet. Verwonde-
ring ‘Hé dat is mijn huis en mijn huisnummer’. Kinderen ver-
telden waar de voordeur was of bijv. hun slaapkamer. Dit 
vergt voorstellingsvermogen en ruimtelijk oriëntatie. Bouw 
een huis na van een plattegrond of van een zelfgebouwd 
blokjeshuis. Het lukte iedereen op eigen niveau en kracht.  
Daarna gingen we verder kijken: hoe wonen mensen in 
koude of juist warme gebieden. De kinderen treden op ‘in 
Huizenjacht’. De presentatie zal bestaan uit toneelverhaal-
tjes, gedichtjes, liedjes en dansjes, waarbij alle kinderen in 
groepjes op het podium komen. Het belooft een mooie voor-
stelling te worden.   
 
De komende periode zullen we nog aan een aantal thema’s gaan bouwen. Denk hierbij 
aan het paasfeest, koningsfeest, zomerfeest en schoolreis. Bouw je mee…? 



De Pen… van Annemiek Commies 
 

Hallo allemaal. Ik hoorde twee weken geleden dat ik de pen had gekregen van 

Henriette Rosema. Goed! De pen. Ik moest even kijken wat het inhield. Ik zal eerlijk 

bekennen dat ik de schoolkrant niet meer zo aandachtig lees, nu deze niet meer op 

papier wordt uitgegeven. Lezen op de computer vind ik niet zo fijn. Ik ben er nu dus 

achter, dat ik iets over mezelf ga vertellen in dit stukje.  

Mijn naam is Annemiek Commies. Ik ben getrouwd met mijn jeugdliefde Donny in 

september 2009, maar inmiddels al 18 jaar samen. Ik ben de moeder van Yenthe in 

groep vijf en Tim in groep 1. Ik heb vroeger zelf als kind op de Emmensschool 

gezeten. Deze zat destijds nog op de oude locatie. Ik geloof dat ik zelfs nog les heb 

gehad van juf Dineke. Ik kan me in ieder geval nog haar bruiloft herinneren. Niet de 

bruiloft op zich, maar het feest dat op school werd gegeven.  

Ik ben na de Havo (die ik niet heb afgemaakt) naar de MTRO 

in Groningen gegaan. Dit is een toeristische opleiding. In het 

laatste jaar ga je stage lopen. Ik heb dit toen gedaan bij het 

Hunzedal in Borger. Na mijn stage ben ik gebleven om in de 

vakanties en weekenden te blijven werken. Ik werkte op de 

receptie. Ik ben weer naar school gegaan en heb Facility 

Management gestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens het 

studeren werkte ik nog steeds bij het Hunzedal en toen ik in 2008 ben afgestudeerd, 

hebben ze gevraagd of ik wilde blijven. Ik werk er nu nog steeds en ben Hoofd 

Facilitaire Dienst van het Hunzedal in Borger en het Hunzepark in Gasselternijveen. 

Ik probeer samen met de technische dienst en de huishoudelijke dienst, onze gasten, 

de beste eerste indruk te geven.  

Ik werk hier met heel veel plezier en voor alle ouders die denken dat het Hunzedal 

alleen een zwembad heeft. Kijk eens op de website www.hunzeoutdoor.nl  Er worden 

niet alleen zwemlessen gegeven, maar je kunt er ook heerlijk eten, bowlen, 

uitgebreid aanbod aan kinderfeestjes en we hebben een leuke cadeaushop.  

Wij houden van leuke dingen doen in het weekend. We gaan 

regelmatig naar Callantsoog om lekker uit te waaien, lekker 

wandelen in het bos, zwemmen met Yenthe en Tim, lekker uit 

eten gaan. Eigenlijk zijn we op zondag bijna nooit thuis. Geniet 

van het leven! Daarnaast hebben we afgelopen jaar het kamperen met eigen tent 

ontdekt. Heerlijk vonden we het. Normaal gesproken zijn we altijd eerder thuis, als 

we op vakantie gaan, maar nu voor het eerst niet.  

Volgens mij hebben jullie nu wel een klein beeld van mij en ons gezin. Bij deze wil ik 

de pen graag doorgeven aan Jörgen Nieboer.  

http://www.hunzeoutdoor.nl/


 

  

De eerste keer……. Pleindienst/ TSO 

  

Een nieuw schooljaar, een nieuwe indeling van de dagen; het continue-rooster ging 

van start in september. Alles ging nét even anders als dat het voor de zomer ging, voor 

iedereen was het even wennen. 

De kinderen blijven op school; er moest een pleindienst/ TSO opgezet worden. Vanuit 

SKID is er 1 medewerker aanwezig op het plein, maar één aanspreekpunt voor ca. 

100 kinderen is natuurlijk niet voldoende.  

Voor de zomervakantie was er een aantal ouders die wel wilden helpen met de 

pleindienst/ TSO. Er kwam een rooster, alle dagen kwam er een hulpouder bij. 

De kinderen van alle groepen speelden op het “grote plein”. Heerlijk even rennen, 

vliegen, spelen en gek doen! Eruit met die energie! Mooi om te zien dat alle leeftijden 

met elkaar speelden en (meestal) om elkaar dachten. Uiteraard was het een drukte 

van jewelste in de pauze. Handen en ogen tekort op sommige momenten.  

Er moest meer hulp bij bleek al snel. Gelukkig waren er inmiddels meer ouders bereid 

gevonden om te komen helpen; erg fijn! 

Na een paar weken bleek het toch wat te onrustig voor met name groep 1 & 2. Met de 

“grote” kinderen meedoen is leuk, maar ook vermoeiend en soms zien je niet staan en 

lig je zomaar ondersteboven! Er werd besloten dat groep 1 & 2 hun pauze gingen 

houden op het “kleuterplein”. Dat was een goed besluit, dit gaf veel rust voor iedereen!  

Bijkomend gevolg was wél dat er nog meer hulp gewenst was. Gelukkig hadden nog 

enkele ouders zich aangemeld.  

Ook is er hulp gekomen vanuit groep 7 & 8; de “mediators”.  Kinderen van groep 7 & 

8 worden ingezet als hulp op het plein. Dit wordt gerouleerd en alleen gedaan door 

kinderen die dit leuk vinden om te doen; het is dus niet verplicht!  Fijn om te zien hoe 

oudere kinderen de, meestal jongere, kinderen kunnen troosten en helpen. Conflicten 

zijn vaak simpel op te lossen en gaat de jeugd goed af! 

Het was even wennen en aftasten, voor alle betrokkenen. Inmiddels is er goed duidelijk 

wat er wanneer nodig is aan hulp op het plein en zijn de regels ook helder.  

Indien er hulpouders te weinig zijn, springen de leerkrachten in. Het is een prima 

samenwerking. 

Gelukkig komen er nog steeds nieuwe ouders bij om te 

helpen, dit is fijn! Hoe groter de groep, hoe minder vaak 

iedereen hoeft in te springen. Het vaste aanspreekpunt 

blijft de SKID medewerker, dus de continuïteit blijft 

gewaarborgd. Kinderen vinden het over het algemeen 

erg leuk om hun papa/ mama te zien op het plein.  Mocht 

je ook willen helpen een half uurtje per week/ per 2 

weken???? Meld je dan aan bij de leerkracht!  



 

 

 

 

 

WAT ZOU IK LATER WILLEN WORDEN……………. 

 

IVY wordt later een dokter omdat ze mensen wil helpen en gips er om 

doen. 

DION wil later bij de politie want hij wil graag boeven vangen……… 

JOLÉ wordt later zuster want Jolé wil gips doen. 

BELAL wil automonteur worden want dan kan hij heel goed banden maken. 

JENTE wordt dokter in het ziekenhuis want dan kan zij baby’s verzorgen. 

YARWIN wordt later brandweerman want hij wil 

vuur blussen!  

ILSE wordt paardrijdster omdat ze paarden heel 

lief vindt en veulentjes ook.  

ELLES wordt een kunstenaar omdat dat haar heel leuk lijkt. 

LISA wordt later K3 want dan is het zo leuk om op te treden. 

YAEL wil later stewardess worden omdat het leuk is om met die kar te lopen en om 

te vliegen in het vliegtuig. 

MARK wil later astronaut worden want dan gaat hij de hele melkweg verkennen en er 

misschien ook wel wonen.  

THOMAS de B wordt later spion omdat je dan coole wapens hebt. 

AMY wordt later juf omdat ze dan les wil geven want dat lijkt heel erg 

leuk. 

MART wordt later scheidsrechter want dan kun je kaarten geven, je 

mag fluiten en bepalen wat er op het veld gebeurt. 

FLOOR wordt later dokter, want het is leuk om mensen beter te maken. 

YOURI wordt een profvoetballer want hij houdt van sporten, 

van voetballen, van doelpunten maken, panna’s maken 

ALS je een scheids wordt dan krijg je een gehaktbal en we 

weten wel dat Youri en Mart dan later met elkaar gaan 

kletsen…….. 
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Malycia wil een paardrijd-juf worden want het lijkt haar heel leuk om 

kinderen op paarden les te geven. 

HASSAN wil profvoetballer worden want voetballen is zo leuk, en 

om te scoren. 

GIJS wordt later profvoetballer  want dan kun je voetballen en 

slidings maken en doelpunten en panna’s want dan wordt ik 

wereldkampioen met mijn team. 

LIEKE wordt later huisarts want dan kan ze mensen beter maken. 

Niels wil later een minicooperbedrijf want dan kun je 

mensen blij maken, en geld verdienen.Want ik vind dat 

een hele leuke auto en Mr BEan ook 

THOMAS N wil later dierenarts 

worden want dan wil hij dieren beter 

maken zoals honden, poezen, 

hertjes, konijnen en zo. 

BAS wil later crossmotorchauffeur want hij houdt van in de modder 

rijden en over bulten springen met een motorpak aan. 

ROSALIE wordt later dokter want ze wil graag mensen helpen en verband om doen. 

IVY denkt dat JODI het liefste voetballer wordt omdat ze heel erg van voetballen 

houdt. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://memegene.net/mini-cooper-clipart/mini-cooper-clipart-car-gif&psig=AOvVaw0y9hHJ9KmaV6M8I95mQWGt&ust=1549277119126983
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqtafSsZ_gAhURzKQKHZAhAn0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.gif.ovh/dutch-gif/Dierenarts.htm&psig=AOvVaw3JJWhOFw1ksl7gDqsng5ek&ust=1549277236196635
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinrvbjsp_gAhWyM-wKHQErCbIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/f/ik-weet-wat-ik-worden-wil-cd/39924514/&psig=AOvVaw04yV62vhvLi6lFzdnOGrLQ&ust=1549277480128899
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_qCHgcfaAhVSaFAKHRhhCA4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-werk-algemeen/nieuws/4139-wat-wil-je-later-worden&psig=AOvVaw24-XCDmF6hTb8KMqE_2lOU&ust=1524250310637806


MOEDER/DOCHTER INTERVIEW 

MET KIRSTEN SIEGERS              &   ILSE SIEGERS 

      

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Siegers                       Ilse Siegers 

Wat wil(de) je later worden? 

Fysiotherapeut         Dokter                                                                                                                           

Wat vind/vond je het leukst op school? 

Muziek                    Dictee                                                                                                                                  

Wat is je lievelingskleur? 

Rood                Roze                                                                                                                                             

Wat is je lievelingsdier? 

Paard                     Paard                                                                                                                                      

Wat is je favoriete programma op tv? 

Say yes to the Dress              Paw Patrol                                                                                                           

Wat is je mooiste boek? 

Psychologische thrillers                                                                                 Avontuurlijke 

            paardenverhalen 

Wie is je held? 

Mijn beste vriendin die vecht tegen kanker               Tante Marit                                                              

Wat is je mooiste film? 

La vita è bella                      Frozen                                                                                                                    

Wat zijn je hobby's? 

Lezen, foto’s           Tekenen/kleuren                                                                                                               

Wat is je favoriete sport? 

Paardrijden en stijldansen                                                                         Paardrijden

                             en zwemmen 

Pizza of patat? 

Patat                          Patat                                                                                                                                              



 
 

 
Wat heb je nodig? 
 

 Dik A4 papier 

 Kleurpotloden 

 Schaar 

 Splitpennen 

 Wol 

 Prikspullen (laat papa of mama maar 
even meekijken) 

 Trekpop afbeelding, die kun je hier downloaden:  
 
 
 
http://www.kleurplaten.nl/pages/allen.asp?soort=B&c=Trekpoppen&a= 
  
 

Hoe maak je een trekpop? 
 
- Print de trekpop uit op dik papier. 
- Kleur of schilder de afbeelding van de trekpop mooi in  
- Knip of prik de afbeelding uit 
- Prik dan gaatjes op de stipjes met een prikpen of scherp potlood 
- Nu verbindt je armen en benen met het lijf door middel van splitpennen 
- Tot slot verbindt je de splitpennen op de rug met elkaar, zodat het een echte  
  trekpop wordt.  
 
Veel plezier met het maken van je knutsel! 
 
 
 

http://www.kleurplaten.nl/pages/allen.asp?soort=B&c=Trekpoppen&a




 

 

 

 

 

29 januari: 

 Kinder pardon 

 Gasexplosie Den Haag 

 Dierenasiel in brand 

 Het geven van achternamen aan 

kinderen 

 FIFA-pakketten weg in België 

 Schilderij Nachtwacht 

 

30 januari: 

 De kinderen mogen blijven + 

kinderpardon 

 Efteling gaat veranderen 

 Rapper Boef mag een poos niet 

autorijden 

 Venezuela geen president 

 

31 januari: 

 Boetes voor appen tijdens fietsen 

 4 meiden protesteren 

 Brugklasapp 

Tot slot het weer: sneeuw, regen en koud. Warning: goed aankleden! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3Km-pMrJAhVCGA8KHUoDAHMQjRwIBw&url=http://www.geheugenvanoost.nl/54411/nl/redactie&psig=AFQjCNGfglc7VJzi8bAxal8JmAZhbmAF6w&ust=1449596113892323


 

Onze Teckels 
 
 
We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat we zelf teckels hebben en het een leuk 
onderwerp is. 
Jazz zijn honden zijn: Freddie, Ruby en Avery. 
 
 
Iris haar honden zijn Bliksem en Zoë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teckels zijn kleine honden en komen oorspronkelijk uit Duitsland. 
 
 
Ze zijn jachthonden, die jagen op onder andere konijnen. 
Teckels zijn lief, maar kunnen ook erg ondeugend zijn. 
 
 
Bijvoorbeeld plassen tegen tassen, of je 
spullen kapot maken. Ze kunnen ook 
gewoon niet luisteren. 
Waarschuwing!!!!!! Neem geen teckel!! 
XD 
 
 
 
Gemaakt door Iris en Jazz 
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Een recept van  Wesley om alvast het lentegevoel te krijgen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3Km-pMrJAhVCGA8KHUoDAHMQjRwIBw&url=http://www.geheugenvanoost.nl/54411/nl/redactie&psig=AFQjCNGfglc7VJzi8bAxal8JmAZhbmAF6w&ust=1449596113892323


 
 
 
 

Stel jezelf eens voor: 

Ik ben Damian Seep ik ben 11 jaar oud. Ik woon in Gasselternijveen. Ik zit in groep 7 

van OBS J Emmens.  

 

Welke sport beoefen je en hoe lang zit 

je er al op? 

Op de Donderdag zit ik op gym van 5 t\m 

6 uur. 

 

Waarom ben je op deze sport gegaan? 

Ik ben op deze sport gegaan omdat het ik 

het leuk vind. Hierdoor kan ik mijn energie 

kwijt en omdat het wat anders is als 

voetbal.  

 

Wat is het leukste moment in je sportcarrière? 

Wat ik het leukst vond dat we naar JUMP XL zijn gegaan. Touw slingeren, salto’s 

maken.     

 

Vertel zelf iets over deze sport. 

We krijgen les van juf Charissa, zij doet 

het heel leuk. Als je er een jaar opzit 

kun je leren van olympia krijgen ik zit 

samen met Sven en Hendry op.                                                         

 

Groetjes, 

Damian Seep 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier maak je de woordzoeker online 

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/2aaa09e4b5cd718bb053892e5cb088ef.html


 

Kerstdiner  
Toen we op school kwamen gingen we al ons eten op tafel zetten. 
Daarna heten we de ouders een warm welkom door wat kerstliedjes te zingen bij de 
ingang. Best veel ouders bleven kijken waardoor het heel druk werd.  
We hadden op school een lekker diner  gehad. We moesten allemaal wat koken voor 

het diner. Het was leuk en gezellig onder het eten. Er 
was veel eten; toetjes, chips, soep, oliebollen, mini 
pizza’s en nog veel meer dingen. Ook de meesters en 
juffen aten mee en hadden eten bij zich. Aan het eind 
gingen we afsluiten in de grote zaal met allemaal liedjes 
voor de ouders. Daarna ruimde we het lokaal op en 
gingen naar huis. Eind 

Jazz en Iris 😊 
 
Huiswerk groep 7 en 8. 
Groep 7 krijgt op dinsdag huiswerk mee en de antwoorden worden 
dan besproken (Groep 8 heeft dan hvo). Wanneer ze klaar zijn gaan 
ze nog nieuwe opdrachten maken bijv.: rekensommen, 
zinsontleding of begrijpend lezen. 
Groep 8 krijgt op woensdag cito huiswerk mee. En ook dan worden 
de antwoorden besproken (Groep 7 heeft dan GVO). Als groep 8 
klaar is gaan ze alvast vooruit werken met het huiswerk van die 
week. Groep 7/8 krijgen ook om de week nieuwe topografie mee. 
Ze krijgen soms ook aardrijkskunde, geschiedenis of Engels mee 
om voor een toets te leren. Op de middelbare school werkt het net zo en weten we al 
hoe we met huiswerk moeten omgaan. 
Isa en Jolien. 
 

Gym 
Wij doen het over gym, omdat wij daar hele leerzame en 
leuke dingen doen. Zoals estafette, trefbal en 3 minuten 
rondjes rennen. Bij gym is het leuk, omdat iedereen 
samenwerkt en elkaar helpt met dingen die moeilijk zijn 
voor kinderen die dat niet goed kunnen. Wij krijgen 

gymles van juf Marjen en meester David op de dinsdag en donderdag. We krijgen 
gymles dinsdag om 08:30 en donderdag om 12:15. De tijd is op de dinsdag en 
donderdag 1 uur gymles. Dat was onze informatie over gym. 
Germaine en Waled 
 
Winteropdracht 
Juf Maaike geeft ons creatief. We zijn bezig met een winter werkstuk. 
Een schilderij met een sneeuwpop er op. We verven een A4 papier 
blauw. Daarna verven we er een sneeuwpop op. Dan maken we een 
lijstje van gekleurd A4 papier. Tot slot maken we een pompoen en 
die plakken we er op. Dan is het winterwerkstuk klaar. 
Sem & Nina  



 
 
Vriendschap 
Vriendschap speelt een grote rol op school. Hier hebben we 
tijdens de Zilveren Week opnieuw veel over gepraat in de klas. 
Want ja wat moet je zonder vrienden en vriendinnetjes? Je hebt 
dan nooit iemand die achter je staat. Misschien ben je ook 

eenzaam? Dan kan je veel sneller en gemakkelijker worden 
gepest. Zeker wanneer je gevoelig bent kan iets heel anders binnenkomen, dan bij 
iemand anders. We hebben daarom gepraat over hoe je voor je zelf kunt opkomen. 
Maar ook over wat je zegt en hoe iemand dat begrijpt. Zeker op whatsapp wordt het 
vaak anders begrepen dan dat je bedoelt. Als je hier gevoelig voor bent, dan kun je 
denken ‘Wat doet ie boos?’ of ‘Wordt er nou weer gemeen gedaan?’ 
We hebben het daarom hierover gehad. Maar ook over kinderen die weinig of nooit 
ergens anders spelen of niet worden gevraagd om te spelen. We moesten lijstjes 
maken met wat je belangrijk vindt dat een kind heeft (karakter) om mee te spelen. 
Toen moesten we lijstjes maken van kinderen die geen vrienden zijn maar waarmee 
je best eens kan afspreken. In de Zilveren Week spraken we af om eens een keer zo 
iemand uit te nodigen. We kwamen er in elk geval achter dat er best wel kinderen 
zijn die zich alleen voelen. Ook al hebben veel kinderen vrienden en vriendinnetjes. 
Het is fijn dat je hier goed mee om kan gaan. Maar het is ook fijn om ergens te 
spelen wanneer je geen vrienden bent. Gewoon omdat het gezellig kan zijn.  
En we hebben in de klas vaak lol en de meester maakt vaak leuke grappen.                  
Danny en Wouter Pomp 
 
Bakken  
Op vrijdagochtend gaan er twee kinderen bakken. Dat doen ze 
met juf Maaike. Dat is echt heel erg leuk. En heel lekker!-) 
Eerst ging groep 8, daarna gingen groep 7 en groep 8, en nu 
gaat groep 7. Eerst gaan we de stappen volgen. Want meester 
en juf hebben de stappen op papier staan. En daarna doen we 
de cake in de oven. 
Als de cake in de oven is geweest gaat juf Maaike de cake snijden. Het cakeblik is 
dan namelijk gloeiend heet en best moeilijk om te snijden. We willen ons ook niet 

branden natuurlijk 😉 Daarna moeten de kinderen de spullen die ze hebben gebruikt 

afwassen. Meester doet dan vaak verbaast dat wij dat zo goed kunnen. Hier maakt 
hij dan grapjes over. Dan gaan we langs de juffen en meesters met de cake. 
En daarna verdelen we het in onze eigen klas. Er blijft altijd wat over. Dat mogen de 
bakkers dan opeten van juf en meester. 
Lars en Nick. 
 

Mediators  
Wij hebben op het plein naast de pleindienst ook de mediators.  
Dat houdt in dat er elke dag nieuwe mediators op de lijst staan per 
groepjes van drie. Daar konden de kinderen van groep 7/8 zich voor 
aanmelden en dat hebben 16 kinderen gedaan. Het gaat heel goed de 

pleindienst heeft dat ook vaak aangegeven en gezegd dat het veel rustiger is op het 
plein. Wat we moeten doen is bij een ruzie of iemand die gevallen is even helpen. 
Wanneer het echt niet gaat, dan halen we de pleindienst erbij. Kinderen komen ook 
vaker naar de mediators dan naar de pleindienst. Dat gaat dus heel goed. Maaike. 



In de klas 
We werken in de klas veel. Rekenen, spelling, taal, begrijpend 
lezen en nog veel. Het is vaak rustig in de klas. Soms onrustig.  
Op vrijdagmiddag doen we creatief en we bakken. We maken 
dan een cake. Op donderdag krijgen wij gym en muziekles. Op 
dinsdag gaan tafelsommen en deelsommen maken. En ook 
krijgen we best vaak huiswerk mee. Op dinsdag hebben we 
meester Egbert. En op de andere dagen meester David. 
Karsten en Nathan 
 

Lieve juf Janine                                                         
Ze deed altijd aardig tegen de kinderen. Elke Dinsdagochtend deed ze 
automatiseren en een klein spelletje. Ze was altijd gezellig. En ook 
grappig. De eerste dag zei ze al dat ze een baby krijgt. Het 
wordt een meisje. We weten niet de naam. Wij mochten een 
naam kiezen. Bijvoorbeeld: Day Robine Raterink. Elke 

dinsdagmiddag kregen we huiswerk mee. Dat krijgen we nu nog, meester 
Egbert. Meestal gaan we naar de teamkamer boven zodat we daar rustig 
het huiswerk kunnen bespreken. Juf Janine werkte ook in groep 5/6. En 
Meester Egbert nu dus ook. 
Damian & Hendry 
 
Chromebook. 
Hallo ouders/verzorgers wij schrijven over de ChromeBooks. Er zijn 
in totaal 16 ChromeBooks en we kopen er steeds wat meer bij. Er 
wordt geld ingezameld voor spelletjes in de klas en wat er overblijft 

gaat naar de ChromeBooks. Wat doen wij 
met ChromeBooks? Wij doen er Gynzy 
op. Dat is een app waar je op kan oefenen 
voor dingen. Meester zet hier dan oefeningen klaar zoals 
Topografie, Klokkijken, Rekenen (-,+,x,:). Ook doen we 
toetsen op de ChromeBooks zoals taaltoets, spelling 
blokdictee en de rekentoetsen.  
Kjell en Dylan! 

 
Voorleesproject 
Wij gaan wat vertellen over het voorleesproject. Bij het voorleesproject leest groep 5 
t/m 8 voor aan groep 1 t/m 4. De meester zegt in welke klas de kinderen gaan 
voorlezen. De meeste kinderen uit groep 6 t/m 8 krijgen ieder twee kinderen. Soms 
hebben kinderen uit groep 6 t/m 8 drie kinderen of juist maar 1. 
Bijvoorbeeld omdat er dan iemand ziek is geworden. Dan worden 
de kinderen van groep 1 t/m 4 die in het groepje van het zieke 
kind zat, verdeeld. Om half elf zijn we naar de klas gegaan waar 
voorgelezen werd. Groep 6 t/m 8 krijgt een boek mee. Hieruit lees 
je dan voor. Groep 1 t/m 4 krijgt daarna een papier met vragen. 
Zoals, waar speelt het verhaal zich af? Waar gaat het verhaal 
over? Wie is/zijn de hoofdpersoon/hoofdpersonen? Dit noemen we voorspellen en 
verkennen. Daarna gingen we voorlezen aan de jonge kinderen. Als je klaar was, 
moest groep 1 t/m 4 de vragen beantwoorden. Als ze het dan niet wisten, mochten 
ze nog een keer luisteren. Dan lazen wij opnieuw voor. Na de vragen, maakten we 



een gedichtje en een samenvatting met de belangrijke woorden. Daarna maakten we 
samen een mooie tekening erbij. Er zijn al best veel kinderen die mooi kunnen 
tekenen. Toen zei de juf dat we moesten stoppen en vertelden we wat we hadden 
opgeschreven. Daarna mocht je ook nog vragen stellen.  
Wouter Witte en Sven 
 

Bouw je eigen stad 
In groep 7/8 hebben we het project 
‘Bouw je eigen stad’ gedaan. Hierbij 
mochten we een eigen stad maken. We 
werden eerst in een groepje ingedeeld. 
Daarna moesten we huisjes kleuren en 
vouwen. Ieder groepje maakte regels 
voor zijn eigen stad. Aan het eind 

moesten we de stad presenteren voor de klas. Dat deden we voor de Zilveren 
Weken, dus teamwork. 
Kaylah en Alex 
                                                                         
 
 
 
 
 
Ongelooflijk hoe hard het weer gegaan is. Het eerste half jaar is omgevlogen. Wat 
hebben we hard gewerkt. We hebben elkaar tijdens de Gouden Weken, begin dit 
jaar, goed leren kennen. De kinderen zijn enorm harde werkers en worden steeds 
beter in het kiezen van persoonlijke doelen en bijvoorbeeld vragen om hulp. Het lukt 
ze steeds beter om keuzes te maken en inzicht te krijgen in de eigen werktijd.  
De nieuwe schooltijden vinden de kinderen ontzettend fijn. Maar het is ook erg 
wennen. De dagstructuur is elke dag hetzelfde en daardoor voorspelbaar. Dit geeft 
rust, veiligheid en vertrouwen. De kinderen vinden het daarnaast heerlijk om vroeg 
uit te zijn. Tegelijkertijd merken ze dat er veel minder tijd is voor een uitgebreide 
lunch maar ook voor vakken als Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
StudieVaardigheden en bijvoorbeeld creatief. Samen maken we er het beste van. 
Daarom ook dit jaar tussen de taken door, veel grappen. Met humor kom je er wel, 
tenslotte. Het blijft mij inspireren hoe sommige kinderen zelf vragen om extra 
oefenwerk voor thuis met cijferend rekenen, zinsontleding, begrijpend lezen of de 
tafels. Sommige kinderen zijn gestart met echte wiskunde zoals de stelling van 
Pythagoras: a2 + b2 = c2 of bijvoorbeeld kansberekening in de loterij. Ik vind het mooi 
om de ambitie te zien van kinderen en ervoor te willen gaan. Ook dit jaar geldt in 
deze klas een warme sfeer waar iedereen welkom is en geaccepteerd. De kinderen 
nemen elkaar waar mogelijk op sleeptouw. Ze werken graag samen (coöperatief 
leren) en proberen uit te komen met hun persoonlijke doelen. Ik vind het genieten, 
om met deze klas aan het werk te zijn. Sinds kort is de schoolreis naar Moekesgat 
bekend gemaakt. Vlak voor Hemelvaart/Pinksteren 2019 heerlijk op de fiets naar de 
camping, zwemmen, bbq-en, het klooster bezoeken en uiteraard shoppen in Ter 
Apel. Ik zou zeggen; samen op weg naar de zon van zomer 2019! Een heel 
leerzame, humorvolle en en mooie schooltijd toe gewenst!  
Meester David 



 
 
 
Het Roald Dahl Festival 2018 
 
Ieder jaar organiseert het Groninger Forum in de  
kerstvakantie het Roald Dahl festival. Dit is een erg  
leuk festival voor de jeugd in Groningen.  
 
Drie dagen lang, kunnen kinderen, (groot)ouders en bege-
leiders genieten van een heleboel grappige, mooie en 
spannende kinderfilms, uitdagende games, hippe apps en 
creatieve workshops. Kinderen kunnen helemaal in de we-
reld van Roald Dahl duiken in het Magisch Fantasielab, 
fantabuleuze films kijken én allerlei gratis toffische  
doedingen doen in de bibliotheek.  

 

Zeven fantabuleuze films 
Er werden zeven magisch mooie toffische films geselecteerd. Natuurlijk mocht de film van de jari-
ge Matilda niet ontbreken en ook De GVR stond op het programma. Maar ook Grinch, Ratatouil-
le, Coraline en de geheime deur, De Kleine Prins en Gruwelijke Rijmen kunnen worden bekeken. 
Voor iedereen is er een magische film! 

 

Gratis doedingen 
Bij de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat konden kinderen terecht voor allerlei gratis doe-
dingen. Uiteraard was er ook de traditionele Roald Dahl optocht door de stad; hier kun je ver-
kleed aan meedoen en lekker met de muziek mee swingen. Maar ook een lezing over de fanta-
sierijke natuur, de theatervoorstelling Matilda en een workshop om je eigen circusact te schil-
deren.  

 

Het Magische Fantasielab 
Voor of na iedere film konden kinderen zich onderdompelen in de wereld van Roald Dahl in het 
Magische Fantasielab. Kruip in de huid van mevrouw Bulstronk en ga kindslingeren, maak een 
fantabuleus dier, houd een voedselgevecht met de Griezels of klieder met chocolade. 
 
De kaartjes zijn zeer voordelig en het is absoluut een leuke gezinsactiviteit! Hopelijk wordt het in 
2019 weer georganiseerd en kunnen we weer fantabuleus genieten van de magische wereld van 
Roald Dahl! 
 
Voor meer informatie: www.groningerforum.nl/roald-dahl-festival 
 

https://www.groningerforum.nl/nl/roald-dahl-festival


 

http://fruitfabriek.blogspot.nl/2014/08/leren-is-proberen.html
https://i.pinimg.com/originals/19/bf/17/19bf172e7d3a0a15933a22cd809b037a.jpg




Activiteitenkalender  

 
 

25-02-2019    Groep 7/8 Bureau Halt, jeugdcriminaliteit 
26-02-2019    Groep 7 en 8 les Cultuurmenu, media  
04-03-2019    Groep 1 en 2 les Cultuurmenu, dans 
05-03-2019    Groep 7 en 8 les Cultuurmenu, media 
11-03-2019    Groep 1 en 2 les Cultuurmenu, dans 
11-03-2019    Groep 7/8 Bureau Halt, groepsinvloed 
13-03-2019    Regionale voorleeskampioenschap in de Spil 
22-03-2019    Pannenkoeken dag 
26-03-2019    Groep 5/6 blues voorstelling in Grolloo 
27-03-2019    Onderwijsontmoetingsdag team, leerlingen vrij 
29-03-2019    Groep 5/6 Cultuurmenu, gitaarles 
01-04-2019    MR vergadering 
02-04-2019    OR vergadering 
04-04-2019    Verkeersexamen groep 7 
05-04-2019    Groep 5/6 Cultuurmenu, gitaarles 
16-04-2019 – 18-04-2019  Centrale eindtoets groep 8 
18-04-2019    Paasviering 
14-05-2019    OR vergadering 
15-05-2019    Groep 7/8 Rabobank battle 
17-05-2019    Groep 7/8 bezoek Rijksmuseum 
24-05-2019    Screening groep 2 jeugdverpleegkundige 
18-06-2019    Schoolfotograaf 
24-06-2019    Planningsdag, leerlingen vrij  
25-06-2019    Sportdag 
 
 

 
 

  

  
 

Vakantierooster 2019-2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf9M7_083WAhVMPFAKHd07CjsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/292663675776330834/&psig=AOvVaw1zDgjipCPg_CRVcAz9-6C8&ust=1506886541309553

