
 

  De Kwebbels  
 

Schoolkrant 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTzkZeqksYCFcc12wodoiIAlw&url=http://www.obsjemmens.nl/&ei=gBl_VaSzLMfr7AaixYC4CQ&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNGpecwP0ZAV7CXvN_FTzIqFsn7sbQ&ust=1434479336211133


 

 

 

 
 

Schooladres: 
Ceresstraat 8 
9514 CA Gasselternijveen 
 0599- 512743 
 emmens@primah.org 

Website: 
www.obsjemmens.nl 

 
 
 
 

 

Personeel:  
J. Esschendal             tel. 06-51370798 
D. Kruizinga-Herder 
M. Rozenveld-Prummel 
M. Bos 
R. Sikken 
A. Hoiting-Pietersen 
M. Speelman 
C. Bolland 
D. Dagan 
D. Bos-Vloo  
M. van den Bos-Andelbeek 
A. Ottevanger-Torenbosch 

 
Directeur 
Leerkracht groep 1/2 
Leerkracht groep 1/2 
Leerkracht groep 1/2 
Leerkracht groep 3/4 
Leerkracht groep 3/4 
Leerkracht groep 5/6, 7/8, IB-er 
Leerkracht groep 5/6 
Leerkracht groep 7/8 
Onderwijsassistent 
Vakleerkracht gym 
Adm. medewerkster 

 
 
 

 

Schoolbestuur: 
Stichting PrimAH                  
Directeur: S. Berkenbosch 
Postbus 35                            
9460 AA Gieten 
Tel. 0592-267881 
info@primah.org 
 
Medezeggenschapsraad: 
M. Hagénus  (voorzitter)   tel. 0599-513259 
L.  Houkes 
J. Orsel 

Ouderraad: 
Y. Klok-Eissens 
         Tel. 0599-613322 
A. Tolboom 
E. Braam 
M. Grelling 
T. Suichies 
J. van Zelst 
I. de Jonge 
M. Houkes 
A. Hulshof 
M. Kokenberg 
 
 

 
 
 

 

Redactie “De Kwebbels”: 
D. Kruizinga-Herder 
D. Hatzmann-Sterenborg 
A. Ottevanger-Torenbosch 
M. Houkes 
A. Tolboom 

Jeugdredactie 
Nina Klok 
Vincent Rutgers 

Personeel, MR, OR, Redactie  obs J. Emmens Gasselternijveen 

mailto:info@primah.org


 
 

Het voorjaar zit in de lucht! Sterker nog, de komende periode mogen we er weer van 
genieten! Ik heb de eerste krentenboom 
bloesem al gezien, de eerste kieviten met 
hun onnavolgbare vliegbewegingen, 
beelden van een kudde koeien die hun 
lentedans deden en de vogels, die om het 
hardst zingen. De omgeving is zichzelf weer 
aan het verversen, het maakt zich weer op 
om mooi te zijn. We schudden het 
winterkleed van ons af als vogels het stof uit 
hun veren. Dat is de lente, een jaarlijks 

terugkerend hoogtepunt van het jaar. Ik krijg daar letterlijk energie van. Want de 
afgelopen periode was er weer één van en met behoorlijke inspanningen. Hallo 
Lente, ik ben erbij en ga er voor. 

Er ligt veel op het onderwijsbordje. Soms zo vol, dat er af en toe zaakjes naast 
dreigen te vallen. Met ons allen zorgen we ervoor dat de kwaliteit op ons bord goed 
gedoseerd en gezond in evenwicht is. Kinderen hebben dit ook nodig en ook wij zelf. 
Evenwicht tussen inspanning en ontspanning, tussen rust en beweging, tussen 
herhaling en iets nieuws oppakken. We proberen uit elke dag het beste te halen. In 
deze Kwebbels kunt u weer die beste momentjes lezen - nieuws uit de groepen, 
activiteiten van de werkgroepen OR- en MR toelichtingen en directiezaken.  

Als Emmens streven we naar de kwaliteit: 

♪ in het lesgeven – gebaseerd op denksleutels; 
♪ praktische naast theoretische invulling van lesstof; 
♪ rust, vertrouwen en regelmaat op school; 
♪ denken in mogelijkheden en kansen; 
♪ eigen afwegingen maken; 
♪ samen verantwoordelijk zijn voor alle stappen; 
♪ samen er voor gaan. 

Kwaliteiten, die we meenemen in de laatste 
periode van dit schooljaar. Een periode, die ook 
weer bol staat van activiteiten – o.a. koningsdag, 
sportdag, zomerfeest, schoolreis en het 
Oostermoerfeest. Ik hoop dat we met ons allen 
gaan genieten van alle nieuwe uitdagingen, 
speciale momenten en feestjes. Geniet ervan! 

Rest mij nog om, namens de redactie, iedereen 
een geweldige tijd toe te wensen. Tot de volgende 
Kwebbels. 

Hartelijke groet, Dineke Kruizinga 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

JULI 

datum naam groep 

2 Dion K. 5 

3 Ruben 
Robin 

5 
8 

6 Dewi 1 

17 Waled 6 

22 Nina 6 

23 Kaylah 7 

24 Quinten 5 

26 Isa 7 

27 Celina 8 

28 Dion B. 2 

31 Suzan 4 

JUNI 

datum naam groep 

3 Jolé 
Floor 

2 
3 

11 Fenne 
Germaine 

5 
7 

28 Valentijn 
Jayson 

2 
5 

30 Sven W 1 

In de eerstvolgende editie van deze schoolkrant 

worden de jarigen vanaf augustus vermeld. 

Yliana Boerma 
Eva Smit 
Nora Nieboer 
Fayelin Houweling 
Lieke Lensing 
Hugo Koops 
 

Weetjes over de verjaardag 

 Terwijl je deze zin leest, zijn er 5 baby’s geboren. 

 Het duurste verjaardagsfeestje ter wereld staat op naam van de Sultan van Brunei, 

toen hij 50 kaarsjes mocht uitblazen. Kostenplaatje? 27,2 miljoen euro. 

 Wat wordt het meeste cadeau gegeven bij een verjaardag? Boeken! 

 In Midden-Amerikaanse landen zoals Mexico wordt een piñata (een soort pop gevuld 

met snoep) gemaakt en stuk geslagen. 

 In Spanje viert men de verjaardag vaak erg laat, ´s avonds na het werk, vanaf een 

uur of negen. De gasten nemen cadeautjes mee, maar die worden nog niet 

gegeven. Er worden eerst tapas gegeten en de drank vloeit rijkelijk. Dan is er 

uiteindelijk de verjaardagstaart. Er wordt gezongen als de taart, in het donker wordt 

binnengebracht met kaarsjes erop en aangestoken. Dat is ook het moment waarop 

de cadeautjes worden gegeven. 
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Geachte lezer, 

Fijn dat u de tijd neemt om De Kwebbels te lezen. Ook in deze schoolkrant kunt u lezen 

wat de kinderen en het team de afgelopen tijd hebben meegemaakt en welke 

activiteiten er nog gaan komen…  

Er is weer met veel enthousiasme gewerkt aan een prachtige voorjaarseditie van De 

Kwebbels. 

 

De meivakantie staat voor de deur en dat betekent dat er al een 

groot deel van het schooljaar voorbij is. De tijd gaat snel! Twee 

weken meivakantie en daarna start de laatste periode richting de 

zomervakantie. Een leuke periode gaat dan van start; 

schoolreisjes, sportdagen, uitstapjes en een vernieuwde 

uitvoering van de feestelijke ouderavond. Maar het is ook de 

periode van de Citotoetsen en het afronden van de methoden.  

 

De Cito Eindtoets voor groep 8 is inmiddels achter de rug. De kinderen van deze groep 

hebben hun schoolkeuze al gemaakt en het advies dat is afgegeven is leidend voor de 

plaatsing. Toch is de Eindtoets ook een momentopname om te kijken hoe we als 

school scoren ten opzichte van het landelijke gemiddelde en om te kijken op welke 

vakgebieden wij goed scoren, of waar we nog meer aandacht aan moeten besteden.  

Zo hebben we de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan 

het begrijpend luisteren en lezen. We zijn van één vaste 

methode afgestapt en bieden het begrijpend lezen nu 

geïntegreerd aan bij verschillende vakgebieden. Iedere 

maand staat één leesstrategie centraal door de hele 

school. Na de meivakantie zullen we nog een onderdeel 

toevoegen aan het begrijpend lezen, het oefenen met 

bepaalde vraagstellingen en het oefenen met 

verwijswoorden.  

In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gewerkt met een nieuw taakplan en 

in groep  

7/ 8 wordt gewerkt met een eigen agenda. Sinds januari is groep 1/2 gesplitst. We 

hebben inmiddels meer dan 30 kinderen in deze groepen. Door de splitsing is er nog 

meer ruimte ontstaan om alle leerlingen voldoende aandacht te geven.  

 

 

 

 

 

INFORMATIEF 
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Ook het schoolplein is aangepakt. Het hek en de heg zijn verplaatst, waardoor er een 

stukje groen bij het plein is gekomen. Daarnaast wordt de pannakooi volop gebruikt. 

Binnenkort komt er nog extra speelgoed op het plein 

voor de pauzes en is er extra speelmateriaal 

aangeschaft voor de tussenschoolse opvang. In de 

klassen zijn extra materialen aangeschaft voor de 

kieskast. Al deze materialen en aanpassingen zijn 

mede gerealiseerd door opbrengsten van de 

sponsorloop en de pepernotenactie. Ook een 

bijdrage van de OR heeft dit mogelijk gemaakt.  

 

De komende periode gaan we bezig met andere tijden. 

Inmiddels heeft er een informatieavond plaatsgevonden en 

hebben we een behoeftepeiling uitgezet. Deze  

peiling gaan we nu analyseren en we zullen u op de hoogte 

houden van de uitkomsten. Eind mei gaan we ouders op de 

hoogte brengen van onze keuze.  

 

De afgelopen weken hebben we helaas de inzet van juf Albertha moeten missen. We 

merken haar afwezigheid iedere dag. Gelukkig gaat het steeds een beetje beter met 

haar en we hopen dat juf Albertha snel weer de oude zal zijn!  

 

Ik heb aangeven dat ik volgend schooljaar niet meer alleen op obs J. Emmens 

directeur zal zijn, maar ook in Gasselte op obs De Dobbe. Uiteraard is het belangrijk 

dat ik zichtbaar ben op beide scholen. Met de MR is daarom afgesproken dat ik ouders 

goed op de hoogte houd van mijn weekindeling. Mijn veranderende functie zal 

betekenen dat ik niet meer een lesgevende taak heb. Hoe we onze formatie gaan 

inzetten zal in juni duidelijk zijn en worden gecommuniceerd.  

 

Ik wens u een fijne meivakantie, hopelijk met mooi weer. 

  

Veel leesplezier met deze nieuwe Kwebbels, 

 

 

 

Jantinus  Esschendal 
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Van de ouderraad                                                                                                                         
 
 
De zon heeft zich gelukkig al van zijn beste kant laten zien, de bomen kleuren weer 
groen en hier en daar zie je een bloem tevoorschijn komen. De zomer komt er bijna 
aan. Maar voor het echt zo ver is, staan er nog een aantal leuke dingen op de 
agenda waar we altijd met plezier naar uitkijken. Zo komt de Feestelijke Ouderavond 
nog voorbij, de musical van groep 8, sportdag en laten we ook vooral het schoolreisje 
niet vergeten! Nog genoeg op de agenda dus voor we kunnen genieten van de 
welverdiende zomervakantie.  
 
Het voorleesontbijt en de paaslunch was dit jaar weer erg gezellig. Het uitje van de 
kraamvisite bij de Lammetjes en ook de theatervoorstelling van Tikotaria zorgden bij 
menig leerling voor een grote lach op het gezicht. Deze activiteiten waren niet 
mogelijk geweest zonder de inzet en hulp van het team, de ouders en verzorgers. Via 
deze weg willen wij iedereen hier voor bedanken.  
 
 
Namens de Ouderraad obs ‘J. Emmens’ 
Annick Tolboom  
 
 

 

 

Informatie van de MR 
 
 
De afgelopen maanden heeft de MR zich weer met een groot aantal onderwerpen 
bezig gehouden. Denk hierbij aan de toename van het aantal leerlingen en de 
praktische problematieken die hierbij komen kijken. Maar ook de veiligheid rondom 
De Spil, Begrijpend Lezen en diverse organisatorische zaken zijn de revue 
gepasseerd. Eén onderwerp staat echter prominent op de agenda en dat is  ‘Andere 
Tijden’. 
 
Zoals inmiddels bekend heeft het team en de MR zich goed over dit onderwerp voor 
laten lichten en is de beslissing genomen om ook de ouders/verzorgers hierin te 
betrekken. Er is een drukbezochte Informatieavond georganiseerd en inmiddels is er 
ook een raadpleging gehouden. De resultaten hiervan zullen binnenkort bekend 
worden en dan zal bekend worden of er volgend schooljaar wordt overgegaan op het 
‘5-gelijke-dagen-model’ of dat de huidige schooltijden gehandhaafd blijven.  
 
Naast ‘Andere tijden’ zullen we de komende maanden spreken over de formatie voor 
het komende schooljaar en ouderparticipatie. Het is belangrijk te realiseren dat de 
MR er is voor het beleid op school. Heb je hier vragen of opmerkingen over, dan 
horen wij deze graag. Spreek ons aan of stuur een e-mail naar: 
mr.emmens@primah.org. 
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    Vanuit de werkgroepen 

 

Het zorgteam  
Het zorgteam van onze school bestaat uit Jantinus Esschendal (directeur) en Marcella 
Speelman (intern begeleider). De basis van de zorg bestaat uit groepsplannen, waarin 
we de kinderen indelen op grond van hun kunnen, hun mogelijkheden en ambitie. In 

die leerroute wordt beschreven hoe de leerkracht 
kiest voor een bepaalde aanpak om dat kind 
zijn/haar doel te laten bereiken.  
 
Regelmatig bespreken we in het team hoe 

vorderingen zich verhouden tot gemiddelden in methode gebonden toetsen in de 
groep, maar ook t.o.v. leeftijdsgenootjes in Nederland. Daarvoor gebruiken wij het Cito 
volgsysteem.  
Door als leerkracht goed te observeren, te zien en op te merken wordt er rondom dit 
kind – groepje kinderen een beeld gevormd = kwantitatieve data of gegevens.  
In een groep moet elk kind doelen halen, alleen de weg daarnaartoe is anders.  
 
In PlanB² zijn voor de leerkrachten de doelen voor hun groep al uitgerold.  
De aanpak om doelen te halen verschilt.  
PlanB² kent drie leerroutes (de weg er naar toe), 
namelijk basis, intensief of verdiept.  
De leerkracht bepaalt welke aanpak het beste past 
bij een kind. Dat betekent concreet dat de leerkracht 
uw kind in één van de drie leerroutes plaatst.  
De leerkracht gaat na of deze aanpak werkt. Hij/zij 
checkt of de kinderen de doelen hebben behaald.  
Kortom, de leerkracht kan in PlanB², dus in één 
systeem, plannen, noteren, organiseren en 
evalueren.  
We noteren alleen factoren die direct invloed op het 
onderwijs hebben. Wat bij het kind hoort staat bij het 
kind en wat bij de groep hoort bij de groep. Zoals bij elk nieuw systeem is het nog wel 
wennen.  
Verder zijn we ons aan het verdiepen in en aanschaf van leerstofaanbod voor 
meervoudige intelligentie. Marcella volgt de cursus voor coördinator (hoog - 
meer)begaafdheid in het primair onderwijs. Zij kan de leerkrachten gaan ondersteunen 
bij kinderen die (meer)begaafd zijn.  
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Rekenspecialisatie 

Dit schooljaar zijn Aly Hoiting en Rianne Sikken, de 
leerkrachten van groep 3/4, gestart met de 
rekencursus: “Met Sprongen Vooruit”. De vruchten 
kunnen worden geplukt. 
De leerlijn voor het optellen en aftrekken tot 100 aan 
de orde. Vooral door de praktische manier oefenen 
kinderen getallen en bewerkingen zich eigen te 
maken. We hebben ruim 150 oefeningen en spellen 
aangereikt gekregen die we leren plaatsen in de 
leerlijn. Voorbeelden van oefenonderdelen zijn: 
tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, 

aanvullen tot 10, splitsingen en sprongen van 10, eigen producties en opereren op een 
lege getallenlijn.    

We merken dat de kinderen erg enthousiast reageren op de 
rekenspelletjes. Het doel: een stevige rekenbasis als investering in hun 
verdere schoolloopbaan. De kinderen moeten goed en vlot kunnen 
automatiseren; gelijk verbanden zien tussen getallen tot 10, 100, 1000 
enz. Veel en vaak herhalen op school, maar ook thuis of tijdens het 
boodschappen doen.   

 
 

Van peuters naar groep 1, naar groep 2, naar groep 3…met plezier [voor]lezen 

Een van de belangrijkste zaken die kinderen leren op de basisschool, is het leren 
lezen. Voordat zij leren lezen, zijn er al veel vaardigheden die zij zich eigen hebben 
gemaakt. Om te leren lezen moeten kinderen bijvoorbeeld een goede basis in het 
spreken hebben gelegd. Ze leren veel woorden en betekenissen, ze kunnen zinnen 
maken, vertellen en naar anderen luisteren. Op de speelzaal en in groep 1 wordt veel 
voorgelezen. 

In het belang van voorlezen, luisteren naar verhalen, spelletjes doen met elkaar 
hebben wij een samenwerking gezocht met Skid peuterleidsters en leerkrachten 
onderbouw van beide scholen om een doorgaande lijn af te spreken. In een drietal 
momenten gaan de oudste peuters van bijna 4 met een leidster op bezoek bij kleuters 
in groep 1. We lezen dan een verhaal voor, die ondersteund worden met poppen en  
beelden. Maar vooral veel met elkaar  praten, versjes opzeggen en zingen. Plezier 
staat voorop. 

Rom, bom, bom, de Voorleestrom…. 
Op 23 april is het Wereldboekendag! Op die dag wordt er 
een mooi liedje gelanceerd: de Voorleestrom. Een vrolijk 
liedje, dat gezongen kan worden voor je begint met 
voorlezen, thuis, op school of in de kinderopvang. Omdat 
het Wereldboekendag is én omdat er in ons land veel 
verschillende talen gesproken worden, is het liedje door 
bekende artiesten vertaald in tien verschillende talen. 
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Op onze school wordt in groep 1 en 2 (en ter ondersteuning ook in begin groep 3) het 
Programma Fonemisch Bewustzijn ingezet. Dit is een programma dat kleuters op een 
makkelijke en speelse manier helpt om goed klanken (fonemen) te vormen. Het 
programma vormt zogezegd het fonemische bewustzijn van kinderen. Uit onderzoek 
blijkt dat kleuters beter kunnen beginnen met het leren van klanken dan alleen met het 
leren van letters. Goed voordoen, veel zingen, rijmspelletjes stimuleert tot spreken. 
Een  kind leert hierdoor sneller en makkelijker lezen.  

Een zomers rijmpje van de letter l:  

lllll... wat hoor ik toch?  
llllll... ik hoor het nog! 
Het klinkt leuk en luid en lang 
en ook wel lekker ben ik bang 
Wacht! Dat geluid...dat maak ook ik 
als ik aan mijn ijsje llllllik ... 

 
 

Leren lezen in groep 2 en 3 
Juf Rianne en juf Dineke zijn met een verkenning bezig 
voor een nieuwe leesmethode. Zo willen wij als school 
tegemoet komen aan een soepeler overgang in de 
groepen 2 – 3 door een bredere kijk op en integratie van 
groepjes kinderen. Twee methoden hebben wij nu in 
beeld. Door het werken met vrij grote combigroepen 
moeten we tot een goede keuze komen welke methode 
het beste bij onze aanpak past.  

Met prikkelende thema’s inspelen op nieuwsgierigheid 
van kinderen, zoals ze gewend zijn vanuit de kleutergroepen 1-2. Ze ontwikkelen lees- 
en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken met diverse werkvormen voor 
samenwerkend leren met een gezamenlijke start en afsluiting. 
 
 
Muziek  
Heerlijk genieten van de vakantie. Hopelijk kunnen alle leuke plannen 
worden uitgevoerd. Mocht er toch een keertje klinken: 'wat moet ik nou 
doeoeoen....' Denk dan eens aan muziek! 
www.mijn.123zing.nl/kids : de gebruikersnaam en 
wachtwoorden zijn aan elkaar gelijk dus: gebruikersnaam 
voor groep 1 en 2 is  'gr12' en ook het wachtwoord is 
'gr12' ( gr34, gr56, gr78) 

Daarnaast is het ook leuk om naar de website te gaan 
van 'www.wiesneus.nl' Hier staan erg mooie Drents 
talige liedjes op en meer achtergronden van de Drentse 
Toal. 

Juf Aly 
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Werkgroep Begrijpend luisteren en lezen  
Juf Marcella en juf Dineke zijn dit jaar actief in 
het begeleiden van het team bij de invoering 
van het overkoepelend vak ‘Begrijpend 
luisteren en lezen’.  We bieden de ‘sleutels’ 
aan binnen alle vakken zoals lezen, taal, 
rekenen, maar ook bij aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Dus overbrengen 
van ‘kennis’ en woordenschat. Wat leuk is, 
motiveert tot meer lezen en leidt tot meer 
tekstbegrip. Bovendien worden op deze 
manier meer leeskilometers gemaakt. 
Hierdoor gaat het technisch leesniveau ook 

omhoog.  We maken gebruik van ‘sleutels’ om effectieve begrijpend-leeslessen te 
geven: 

1. De tekst lezen. Oriënteren en Voorspellen -wat weet ik al; soort tekst 
  [titel,  kopjes, alinea],  Tekstsoorten: informatief, verhalend, instructie, 

  reclame, mening; Wat wil ik weten van deze tekst - doel. 
 
2. Vragen stellen: waarvoor wil ik tekst gebruiken: Wie, wat, waar,  

  wanneer, waarom, welke, hoe;       
  Ik gebruik de tekst: snel iets opzoeken; iets onthouden; vertellen over 
  dit onderwerp; een mening geven; eigen tekst schrijven.  

 
3. Visualiseren: welk beeld zie ik als ik dit lees.     

  Leesmanieren: langzamer lezen, aandachtig, opnieuw een stukje lezen, 
  illustraties kijken. Wat wil ik weten van de tekst. 

 
4. Verbinden – Schema’s: kijk naar kopjes en alinea’s en organiseer. 

  Denk aan: eerst dit dan dat; vraag-antwoord volgorde,   
  voorbeeldverbanden; oorzaak-gevolg; middel-doel; mening en  
  argumenten; 

 
5. Samenvatten door tekstonderdelen te onderstrepen, schema’s maken 
  en aantekeningen, verbanden. Wat wil ik weten van deze tekst?  
 
6. Afleiden: Welke boodschap zit er in deze tekst.    
  Ik weet nu…; [kijk terug naar de 6 stappen.] 

 
1. Gebruik van strategieën 

• In alle groepen 1-8 gebruiken we dezelfde strategieën en symbolen. 
 
2. We leren strategieën bewust aan via een jaarplanning. 

• Voordoen, nadoen, toepassen en zelfstandig verwerken. 
 
3. Toepassing van de strategieën in alle vakken waar teksten aan de orde zijn.  

• Woordenschat is erg belangrijk. Praat en overleg veel met elkaar. 
• Pas de sleutels toe in het dagelijkse leven, zodat er meer betekenis aan opgehangen 

wordt.         
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Werkgroep technisch lezen:  
Claudia Bolland en Marjan Rozenveld 
 

Sinds een aantal weken wordt in groep 4 t/m 8 twee 
keer per week geoefend met “racelezen.” Bij racelezen 
gaan de kinderen in tweetallen om beurt lezen. 
Gedurende 1 minuut gaat de ene leerling zo veel 

mogelijk woordjes lezen. Na een minuut wordt gekeken hoeveel woordjes er 
zijn gelezen en mag andere leerling feedback geven. Dan worden de rollen 
omgedraaid en wordt er weer 1 minuut zo snel mogelijk gelezen.  
Het doel van deze korte vorm van technisch lezen is tweeledig: het vergroten 
van leesplezier en het verhogen van de leessnelheid, waarbij aandacht blijft 
voor correct lezen. De kinderen lezen dezelfde woordrijtje meerdere keren. 
Hierdoor kunnen ze zelf zien of hun score vooruit is gegaan.  
Binnenkort is het tijd voor een tussenevaluatie. De eerste reacties zijn positief. 
De kinderen beleven plezier aan het lezen door het “wedstrijdelement” (kom ik 
vandaag verder dan de vorige keer?) maar ook doordat ze elkaar op een 
positieve manier mogen vertellen hoe het is gegaan.   
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Schoolmonitor     

De bibliotheek werkt samen met de school om het 
leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen die werken 

met het concept De Bibliotheek op school doen jaarlijks mee aan de monitoring naar 
het leen- en leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit de monitor blijkt dat 
kinderen over bepaalde onderwerpen graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige 
boeken erg hoog gevolgd door boeken over dieren, sport en griezelen. Met de 
leesprojecten wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van titels. 

Leesvirus 

Na 10 weken besmetting op school werden donderdag 5 april de leerlingen van groep 
5/ 6 getrakteerd op een Leesvirusfeest. Theater Ithaka speelde o.a. het gedicht 
‘Vingertje-Lik’ van A.M.G. Schmidt waarbij ook enkele leerlingen mochten meedoen. 
‘De zee kwam door de brievenbus’ is het meest besmette boek, het verhaal van Selma 
Noort over de watersnoodramp in Zeeland. De winnaars van de spannende 
Leesvirusquiz zijn OBS De Dobbe, OBS De Eshoek (groep 6B) en OBS De Kameleon. 
Zij ontvingen een boekenbon. Alle scholen kregen een verrassingstasje mee.    

Geef een (prenten)boek cadeau! 

Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle 
– kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste 
kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk 
lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in 
een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op 
school en later in de samenleving. In februari verscheen Ronja de Roversdochter en 
in april het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ voor maar 2 euro.  

Boekentip onderbouw: Zar en het slijmmonster van Rian Visser. Alle 
planten zijn weg. En in het dal ligt een spoor van slijm. Zar en Lina gaan 
op onderzoek uit. Het verhaal is gebaseerd op een game. Vanaf 7,5 jaar. 

 Boekentip bovenbouw: Een hondenleven van David 
Cirici. In dit boek wordt het thema oorlog beschreven vanuit 

de hond Mos die een heel fijn leven heeft bij zijn baasjes Janinka en 
Mirek. Maar dan breekt de oorlog uit en het huis waar Mos woont, wordt 
platgebombardeerd. Ontroerend boek vanaf 9 jaar.  

Alle leescoördinatoren van alle scholen hebben 2x per jaar overleg, waarin besproken 
wordt hoe de bibliotheek kan ondersteunen bij het lezen op school. Dit staat in elkaars 
verlengde.  

Tijdens de laatste keer is het voorleeskampioenschap besproken. Tips om goed 
voorbereid voor te lezen staan op de site ‘Mijn School’. 
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De gymlessen. 

 
In de onderbouw hebben we leren springen op de 
minitrampoline. De aanloop naar de minitrampoline gaat nog 
over banken dus het inspringen valt nog mee. Elkaar helpen 
vangen met de sandwichgreep hoort hier ook bij. In het begin 
best moeilijk om elkaar te helpen maar dat gaat nu echt goed. 

Touwtje springen blijft terugkomen in de gymles. Als het nog lastig is ga het buiten 
oefenen. 
Allerlei spelletjes met de bal en tikspelletjes hebben we nu gedaan. 

 
Veel aandacht voor het rollen, vooral voorover. Ook 
achterover zijn we aan het proberen. 
Ver- en hoogspringen oefenen we. 
Gooien en vangen met een tennisbal wordt belangrijk 
omdat we het spel slagbal gaan leren spelen. 
Dit spel komt wat vaker aan de orde naar de vakantie toe. 

Herhalen van activiteiten, bv acrobatiek, stoeien, rouwzwaaien, klimmen gaan we ook 
nog doen. 
En natuurlijk voor de vakanties het spel boer en kwajongens!!!! 
 
De bovenbouw is ook bezig geweest met minitrampoline springen, vooral het maken 
van een goede streksprong is geoefend, dit hebben we met behulp van een ballon 
gedaan. Ook de tipsalto hebben we geprobeerd. 
Er was aandacht voor de verschillende balspelen zoals voetbal, unihockey, cool moves 
volleybal. Ook is badminton geoefend. 
Heel belangrijk is het hoogspringen en verspringen 
geweest omdat dit wordt opgemeten als onderdeel 
van de sportdag. 
Daar gaan we de komende tijd voor oefenen. 
Speerwerpen, bal gooien, kogel stoten, sprinten en 
hordelopen komt in de gymles aan de orde voor de 
sportdag. 
Naar de zomervakantie toe is slagbal een leuk spel om te spelen, dit kan op 
verschillende manieren gespeeld worden, dat gaan we dan ook doen. 
Voor elke vakantie spelen we natuurlijk apenkooi en voor de onderbouw maar ook voor 
de bovenbouw staat ook nog de shuttle runtest op het programma. 
 
Kortom we hebben al veel geleerd.  
De laatste periode gaan we er tegen aan om nog beter te leren bewegen op allerlei 
manieren. 
 
Marjen van den Bos 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
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Werkgroep Klassenmanagement & Doorgaande lijn 

 

 

 

“Samen op weg naar zelfstandigheid” 

Sinds begin dit schooljaar wordt vanaf groep 4 gewerkt met het nieuwe TaakPlan. 
Zoals de werkgroep K&D (Klassenmanagement en Doorgaande lijn) vorige schooljaar 
samen met het team heeft ontwikkeld.  

Om structuur (en voorspelbaarheid) te geven en een doorgaande lijn te bewaren ziet 
dit TaakPlan er in alle groepen hetzelfde uit. Wat verschilt, is de verantwoordelijkheid 
en eigenaarschap die bij de kinderen wordt gelegd en wordt opgebouwd richting groep 
8.  

In de afgelopen maanden is in samenwerking met de onderbouwleerkrachten (gr. 2 en 
3) een taakplan ontwikkeld voor deze groepen. De overgang van spelend leren (gr. 2) 
naar geletterd werken met methoden in schoolbanken (gr. 3) moet ten slotte ook op 
papier zijn uitwerking krijgen.  

Hierbij is het van belang dat de overgang van het planningsbord met pictogrammen bij 
de kleuters naar het beschreven TaakPlan in groep 4, zo gelijkmatig mogelijk is.  

Om de maand heeft de werkgroep het TaakPlan met het team geëvalueerd. Hierbij 
werd continue gemeten in hoeverre de praktijk in de klas aansloot bij de door het team 
bedachte visie. Hierbij blijft onze visie leidend en is het TaakPlan geen doel op zich; 

“Kinderen krijgen naar gelang niveau en zelfredzaamheid meer keuzevrijheid in de 
uitvoering van hun taken. Richting groep 8 leren we ze hun eigen taken te plannen en 
vooruit te kijken. Daarnaast willen we de kinderen leren hun verantwoordelijkheid te 
nemen wanneer (delen van) taken niet zo goed zijn gegaan. Zo zijn kinderen in groep 
8 uiteindelijk beter voorbereid op de zelfredzaamheid en planmatige manier van 
werken in het Voortgezet Onderwijs en in de maatschappij.” 

Tijdens de studiedag van 5 februari jl. heeft ‘Keuzewerk’ centraal gestaan. Dit is een 
belangrijk onderdeel op het TaakPlan; wat mag een kind doen wanneer het werk af is. 
We hebben afgesproken dat dit keuzewerk zelfredzaam kan worden gemaakt en 
toegespitst moet zijn op de leerdoelen van dat moment.  

Na de zomervakantie zal de werkgroep naast het gebruik van 
TaakPlannen in de groepen 2 t/m 8, hernieuwde aandacht besteden 
aan het gebruik van Aandacht blokjes en Coöperatieve werkvormen 
in de klassen.  

Tevens gaan we in het Emmens Team aan de slag met onze visie op 
‘Beoordelen en Corrigeren door leerlingen’. Op al deze punten zal in 2018-2019 ons 
handboek Klassen Management & Doorgaande (Leer)Lijnen worden bijgewerkt. 

David Dagan & Rianne Sikken 

 



Raadsels 
 

1. Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 

2. Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? 

3. Kan een man trouwen met de zus van zijn weduwe? 

4. Sommige maanden hebben 30 dagen, sommige 31. Hoeveel maanden hebben er 

28? 

5. Een boer heeft 17 schapen. Er gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? 

6. Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 

7. Wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? 

8. Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik? 

9. Wat kan lopen maar niet wandelen? 

10. Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode tapijten en rode 

gordijnen. Welke kleur heeft de trap? 

 

Antwoorden Raadsels 
 

1. Een handdoek 

2. Een paraplu 

3. Nee, want als zijn vrouw weduwe is, is hij dood 

4. Alle maanden hebben er minimaal 28 

5. Nog steeds 17, waarvan 9 dode. 

6. Je naam 

7. Een postzegel 

8. Vuur  
 

9. Een neus 
 

10. In een bungalow zijn geen trappen. 

 

Huh
??? 



Nieuws uit groep 1 en 2 

Eindelijk mochten we de groepen 1 en 2 splitsen toen 
we het aantal van 32 leerlingen aantikten. Het dagelijks 
organiseren van ruimte, groeperen van kinderen qua 
leeftijd, interesse, niveau - verschillende werkjes of 
meer spelmogelijkheden – was voorbij.  
In overleg met directie, team en ouders om voor 
iedereen [kinderen en leerkrachten] een aanvaardbare, 
maar ook een praktische inrichting en ruimte te creëren. 
Het is gelukt! Kinderen, ouders en wij als leerkrachten 
ervaren dit als zeer plezierig. Helaas hebben we niet 
dagelijks een extra lokaal tot onze beschikking, maar 

ook daarin worden we vindingrijk en zetten we alle middelen creatief in. Het is dan ook fijn dat 
Maaike Bos [vorig schooljaar onze Lio-stagiaire] kan meedraaien in de klassen! 
 
Voor groep 2 betekent dit uitdaging in het zelfstandig werken met een aangepaste versie van 
het taakplan van groep 3. In kleine groepjes breed en betekenisvol werken uit en met hetzelfde 
thema als van groep 1. In het begin was dit even wennen, maar kinderen vinden hierin steeds 
beter hun weg. De weg ligt open richting groep 3. Want die doorgaande lijn moeten we zonder 
al te veel hobbels doorlopen.  
Groep 1 en met name de kinderen, die net 4 zijn geworden kunnen rustig aan wennen aan het 
ritme van spelen, een werkje, een kring, liedjes en beweging. Er wordt veel van kinderen 
gevraagd en wij als leerkrachten moeten dit ritme verfijnen en afstemmen op de behoefte van 
het kind in een vertrouwde en veilige omgeving. Alleen zo kunnen kinderen komen tot leren.  
 
De afgelopen periode werkten we aan de volgende thema’s: 

De tijd met het prentenboek ‘Nippertje’, waarbij kinderen 
o.a. leerden over de klok, dagelijkse dingen doen in de tijd, 
vroeger en nu [baby en schoolkind];  

Twee pasgeborenen zusje 
van Ilse en broertje van 
Daan kwamen op 
kraambezoek. Wat wisten 
ze veel te vertellen!   

 
Het voorleesontbijt met het boek ‘Ssst, tijger slaapt’, 
waarvan we een musical maakten en de kinderen op het 
toneel schitterden. Heel waardevol is dat oudere kinderen 
aan jongere kinderen voorlezen. Kwaliteit aan twee kanten! 
Ook gaven de kinderen uit groep 7-8 een poppenvoorstelling, 
waarbij een prentenboek 
met eigen inbreng en 
zelfgemaakte poppen 
uitgespeeld werd. Prachtig.   

 
 
Aansluitend een gedichten week, waarin rijmen de 
hoofdmoot vormde. IJs krijgt van mij een prijs. Schaatsen 
rijden en baantjes glijden. 



  
De Olympische Winterspelen in Zuid Korea. Met 
allerlei krantenknipsels gingen we aan de slag en 
waanden we onszelf als schaatser, bobsleeër, skiër 
en ijshockeyer. Én iedereen won uiteindelijk die 
gouden medaille!   
 
 

 
 
 
 
 
 
Na de krokusvakantie ging we met ‘Boer Boris naar de markt’. Deels ging dit over vervoer 
– hoe brengt Boris zijn producten naar de markt en wat komt hij allemaal tegen. Daarvoor 

maakten we een wandeling door het dorp. We kwamen 
verschillende verkeerssituaties, verkeersborden en 
verkeersdeelnemers tegen.  
Deels ging het ook over afval, dat Boris vindt langs de 
wegen. Kinderen moesten 
van lege pakken, doppen, 
plastic afval [plastic soep] 
een kunstobject maken. 
Bewustwording om de 
plastic afvalberg een halt 
toe te roepen en her te 
gebruiken, circuleren.  

 
Met hulp van kunstenaar Annette [Kunst en Cultuur Drenthe] gingen we op 3 woensdagen 
aan de slag. Vanuit een ontwerptekening maakten kinderen van verschillende drinkpakken, 
flesjes, dopjes en netjes een trein, 
helikopter en kunstzinnige auto’s.  
Alle kunstvoertuigen zijn te 
bewonderen tijdens het 
FestivalderA 6-8 juli in Schipborg. 
 

 



Via het vervoer brachten we eieren in de 

klas – Boer Boris en de eieren. Juf Iris 

[stagiaire] had een prachtige auto van 

een afvalkistje gemaakt met, u raadt het 

al, paaseieren. Elke dag lag er een ander 

aantal in de bak. In een grafiek hielden 

de kinderen bij hoeveel er waren – meer, 

minder, evenveel. We maakten zelf een 

ei-haas en een auto met een geverfd 

ganzenei, dat gespaard en uitgeblazen 

was door de familie Huiting.  

 

Tijdens Meertmoand-Dialectmoand las ‘oma 

Riekie’ vanuit Drentse taal een verhaal voor over 

‘Dit ei is van mij’ en over kikkertjes. Altijd een 

belevenis. ‘Hé zo praten opa en oma ook!’  

Inmiddels was het lente geworden. Lente en 

lammetjes horen bij elkaar. En dus gingen we met 

ouders kijken op de boerderij naar de schapen en 

lammetjes.  

 

 

Lente, tijd van groeien en bloeien. We sorteren 

allerlei zaden, bekijken hoe ze groeien, worteltjes 

krijgen en licht en lucht 

nodig hebben.  

 

 

Door veel praktisch, onderzoekend, 

en ontdekkend bezig te zijn, worden 

kinderen gestimuleerd om zelf keuzes 

te maken en op eigen niveau te handelen en te denken. Vanuit de 

praktische invullingen op allerlei gebied en in verschillende actuele 

thema’s worden kinderen gemotiveerd om van daaruit stappen te 

zetten in het leerproces. Wij, leerkrachten begeleiden, bieden de 

middelen en sturen bij waar nodig. Ouders ondersteunen en helpen ons daarbij enorm. Veel 

dank hiervoor.  

Het laatste kwartaal zullen we nog een aantal thema’s ‘doorlopen’ 

en vieren. We denken hierbij aan het zomerfeest, molenproject, 

schoolreis en 150 jaar Oostermoer in ons dorp. Samen stappen 

we verder op het Emmens ontdekpad. Loop je mee….? 

 



Nieuws uit groep 2. 

Zoals bekend zijn groep 1 en 2 door een groeiend aantal leerlingen gesplitst. In eerste instantie 

bestond de groep uit alleen kinderen van groep 2, sinds twee weken zijn de oudste vijf kinderen 

erbij gekomen, er zijn nu 17 leerlingen in deze groep. Het is fijn om met een kleinere groep te 

werken, de kinderen zeggen zelf ook dat ze het rustiger vinden. En les krijgen in een ander 

lokaal voelt ook speciaal. Ook vinden ze het gezellig om bij gym en buiten spelen de kinderen 

van groep 1 weer te zien en samen te kunnen spelen. 

In groep 2 wordt iedere week een letter aangeboden. Onlangs hebben de kinderen geoefend 

met de l van lente, de g van groen en van groeien en de b van bloemen en bloeien. De 

kinderen zoeken fanatiek in prentenboeken welke letters ze kunnen vinden. Ze ontdekken dat 

letters samen woorden vormen en dat letters niet alleen in boeken staan maar ook op 

bijvoorbeeld kleren, verpakkingen, auto’s en verkeersborden te zien zijn. Letters kun je ook 

zelf vormen, ook al kun je ze nog niet allemaal schrijven. Hoe? Bijvoorbeeld met je lichaam, 

met k’nex, klei, rails of blokken. In tweetallen hebben de kinderen naar geschikte materialen 

gezocht waarmee de letter g kon worden gemaakt. Wat zijn ze vindingrijk! 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de ‘rekenles’ hebben we geoefend met “spiegelen”. Dit deden we 

op verschillende manieren: door blokjes in spiegelbeeld neer te leggen, door bij een bloem die 

maar half getekend is, de andere helft te tekenen maar ook door tegenover elkaar te staan en 

elkaars “spiegelbeeld” te zijn.  

 

          Spiegelen in tweetallen, of met de hele groep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spiegelen met stift op gelamineerd papier.                  Bloem van logiblocks – spiegelen.  

Knap   hoor! 

 

 

 

 

 

 

Zo leren we dagelijks al spelend nieuwe dingen. En wat willen de kinderen zelf nog vertellen 

voor in de schoolkrant? 

Thijs: Ik wil graag lenig zijn, handstand en radslag proberen buiten. 

Ivy: Ik vind alles leuk, maar vooral puzzels maken. 

Dion: Ik speel graag buiten, rennen en fietsen. 

Yassin: ik speel graag met lego. We maken bloemen van lego. 

Lisa: ik vind lego ook leuk 

Yliana: ik vind het fijn op deze school. Verven vind ik het leukst. 

Jeffrey: proberen om de bloemen netjes te kleuren. En lego. 

Jente: ik heb zin om naar groep 3 te gaan. 

Kensi: ik doe spelletjes met groep 2. En met klei spelen is leuk. 

Jolé: dat ik bij het buiten spelen groep 1 weer zie. En het is lekker rustig 
in de klas. 

Elles: ik vind het leuk om de bloemetjes netjes in te 
kleuren. 

Yarwin: ik leer tellen en ik heb al veel geleerd.  

Kaylee: dat ik mijn nieuwe schoenen mag laten zien. 

Valentijn: dat ik van lego bloemetjes ging maken.  

Ilse: ik vind het leuk om te leren hoe je gras moet verven 

Belal is gelukkig weer terug op school. Hij heeft geen 
zinnetje voor de schoolkrant gezegd, omdat hij ziek was op het moment dat we dit hebben 
besproken. Belal doet erg zijn best om Nederlands te leren en oefent graag met loco of op 
de i-pad. 

Vorige week hebben we afscheid genomen van Yasmijn. Yasmijn vertelde dat ze veel zin 

had om naar haar nieuwe school te gaan. Wij wensen haar heel veel plezier op de Baldakijn 

en hopen dat ze nog eens langs komt om te vertellen hoe het met haar gaat.  

 



 

 

De Pen… van Henriëtte Rosema 
Na opgave door Yvon Klok, is het in deze uitgave van de schoolkrant aan mij de eer om “de 

pen” te hanteren. De bedoeling is, heb ik begrepen, dat ik iets over mijzelf mag gaan vertellen; 

‘nou daar komt’íe dan’ 

Sinds 2007 woon ik samen met Gerke in het prachtig dorpje 

Gasselternijveen. Ook in dat jaar heb ik mijn bestaande 

“Schoonheidssalon de Roos” voortgezet hier in 

Gasselternijveen. 

 

Maar opgegroeid ben ik in Gieten. Daar woonde ik met mijn ouders en broer. Mooie jaren 

hebben we daar als gezin mogen beleven. En ook in Gieten en wel in discotheek C’est Bon 

heb ik Gerke mogen ontmoeten op 15-jarige leeftijd.  Op mijn 25e zijn we gaan samenwonen 

hier in Gasselternijveen. En wat wonen wij hier prachtig! In Januari 2010 werd onze dochter 

Femke geboren! En Femke heeft de bruiloft van papa en mama mee mogen maken in Mei 

2010. In 2012 maakte Jente ons gezinnetje compleet!  

Naast het werk in mijn eigen zaak (schoonheidsspecialiste) ben ik ook 

actief als trainster & coach van Volleybalvereniging Olympia’88. Daar 

mag ik de mini teams trainen op dinsdagavond. Maar daarnaast speel ik 

zelf ook bij Dames 1 van Olympia’88.  Hou je van een teamsport? Kom 

gerust eens een kijkje nemen of gezellig mee doen. (Hahaha……even 

stiekem reclame maken) 

Maar naast dit alles is er ook tijd om te ontspannen en te genieten van 

en met elkaar als gezin. Wij houden van een actieve vakantie en dit doen wij in de winter 

heerlijk skiënd op de grens van Duitsland / Oostenrijk.  En in de zomervakantie gaan we 

kamperen met onze tent in Kröatie. Dit is absoluut ons favoriete vakantieland! Lekker genieten 

van Zon, Zee, Strand & Elkaar! 

Hahaha, weet je wat nou zo leuk is? Krijg je een berichtje dat je een stukje mag schrijven. 

Leuk, ga ik doen…… maar wat ga ik schrijven? En nou denk ik ‘Oké nu moet ik gaan stoppen’. 

En daarom wil ik graag namens ons gezin jullie alvast (het duurt nog even) een hele fijne 

zomervakantie toe wensen! Rust lekker uit en geniet! 

Tot slot zal ik  ‘de pen, nog overdragen aan……..Annemiek Commies. Succes Annemiek! 

 

Groetjes, 

Henriëtte Rosema 



  

Info J. Emmens 
 
 

 

 

 

 

Mijn eerste moestuin, inmiddels alweer zo'n 9 jaar geleden. 
Een verhaaltje hierover sluit goed aan bij het jaargetijde van 
dit moment, 'de lente'. 
 
Het moment dat ik vanuit huis met mijn vergiet naar achteren 
liep naar de moestuin, om het eten vers uit de grond te halen. 
Op dat moment bedenken, 'wat is klaar, wat zullen we eten?'. 
Gevoel van trots, de verwondering van het heerlijke 
eindproduct van een heel klein zaadje!  
Het proeven van puur, onbespoten groente en fruit. Zo veel 
lekkerder! Fantastisch! 
Elk jaar, rond deze tijd, komt dat gevoel weer naar boven.  
Het 'klaarmaken' van de grond. Uitzoeken wat we graag 
willen zaaien. Regelmatig met de gieter rond. Onkruid 
verwijderen. En geduld...  
 
Ons enthousiasme kunnen we nu ook delen met Gijs en Joep, die nu ook hun eigen 
moestuin hebben. Ze vinden het geweldig en helpen graag mee!  
 

Wat we zoal verbouwen? 
Aardappelen, doperwten, peultjes, tuinbonen, uien, 
stoksnijbonen, boontjes, mais, courgettes, wortelen, 
bietjes, sla, radijsjes, spitskool, andijvie, pastinaak, 
kapucijners, aardpeer, kruiden, aardbeien, frambozen.  
 
Maar ook bloemen voor de bijen/verstuiving. 
En in de kas; tomaten, komkommers, paprika’s en 
druiven. 

 
Loopt het water jullie ook in de mond? 

 

Mijn eerste moestuin.. 



 

 

De kinderen van groep 3/4 vertellen wat ze later willen worden en waarom: 

 

Zoe: Ik wil hondentrainer worden. Ik hou heel veel van honden. Het lijkt me leuk om 

lastige honden te trainen. 

Milan: Ik wil later brandweerman worden omdat ik dan verschillende branden kan 

blussen.                                                                      

Rosalie: Ik wil later dokter worden. Het lijkt me leuk om mensen te 

helpen als ze pijn hebben. 

Mart: Ik wil politieman worden en werken in een arrestatieteam 

zodat ik boeven kan oppakken.                                                        

Romy: Ik wil hondentrainer worden omdat ik van honden hou. Ik 

wil ook werken in 

een hondenkapsalon zodat ik ze kan 

wassen en knippen. 

Mark: Ik wil astronaut worden omdat ik 

dan alle planeten kan zien. Ik wil ook 

graag een vlag op de maan zetten.  

Floor: Ik wil later dierenarts worden. Ik 

hou van dieren en wil ze beter maken 

als ze ziek zijn. 

Bas: Ik wil later crossmotormonteur 

worden. Ik hou van crossmotoren, ze maken veel lawaai. 

Jasper: Ik wil architect worden. Het lijkt me leuk om luxe huizen te ontwerpen. 

Femke R.: Ik wil later in een schoonheidssalon werken omdat ik dan mensen mooi 

kan maken. 

 

Yael: Ik wil later stewardess worden. Het lijkt me leuk 

om mensen eten te geven in een vliegtuig.   

Hassan: Ik wil graag profvoetballer worden omdat ik 

van voetbal hou.      
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Lieke: Ik wil later streetdance-juf worden. Ik hou van dansen. 

Yenthe: Ik wil later kapper worden omdat ik mensen mooi kan maken. 

Ik ga ook het haar verven. 

Eline: Ik wil later pakketbezorger worden. Dan heb je een hele grote 

bus en ga je bij mensen langs. 

Niels: Ik wil later bij een mini cooper winkel werken. Ik ga de auto’s dan voor een 

mooi prijsje verkopen.                             

Thomas de B.: Ik zou wel uitvinder willen worden en dan een 

zwevende auto maken.  

Malycia: Ik wil juf worden. Het lijkt me leuk om kinderen te leren 

lezen en rekenen. 

Gijs: Ik wil politieman worden zodat ik de boeven kan tegenhouden 

en aanhouden. 

Esmee: Ik wil later juf worden. Ik wil kinderen helpen om 

beter te werken. 

Femke B: Ik wil later juf worden omdat ik dan kinderen 

kan helpen. 

Hussam: Ik wil profvoetballer worden. En misschien ook 

wel dokter om mensen beter te maken. 

Youri: Ik wil profvoetballer worden. En misschien ook wel 

politieman. 

Thomas N.: Ik wil in de dierentuin werken en dolfijnenverzorger worden. 

Suzan: Ik zou graag bij een museum werken. Ik hou van schilderijen. Mijn oma heeft 

er al vier voor mij gemaakt. 

Nick: Ik wil het liefst profvoetballer worden. En misschien ook wel sportleraar. 
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Heerlijke lagentaart 

 

Benodigdheden: 

Voor de cake: 

 Springvorm Ø 20 cm (liefst 2) 

 Boerencakemix 

 Eieren 

 Boter 

 

Voor de vulling: 

 250 ml slagroom 

 200 ml vruchten-

kwark 

 Aardbeienjam 

 

 
 

Voor de versiering: 

 Fondant 

 Hazelnoot crunch 

 150 ml slag room 

 Poedersuiker 

 

Bereidingswijze: 

Bereid de cake mix volgens de verpakking. Als je 2 springvormen hebt maak het hele recept voor 

1 cake. Als je 1 springvorm hebt dan maak je eerst een half recept en bak je de cakes in 2x. Als de 

cake gaar is laat je deze goed afkoelen (ondertussen kun je de versiering maken) en snijd je de 

cake dwars doormidden zodat je 2 lagen krijgt, dit doe je bij beide cakes. 

Je legt de onderste cake laag op een  plank en smeert de bovenkant in met een mengsel van slag-

room en vruchtenkwark, hier leg je cake laag op, deze smeer je in met aardbeienjam. Hier leg je 

weer een cake laag op, deze smeer je weer in met het mengsel van  slagroom en kwark. Hier leg 

je de laatste cake laag op. Even beetje aandrukken voor de stevigheid.  

Nu kan het versieren beginnen! Je smeert de zijkant dun in met slagroom, hierna rol je de cake 

heel voorzichtig door de hazelnootcrunch. De bovenkant smeer je ook in met slagroom en hier leg 

je een dunne ronde plak fondant op. De versiering plak je vast met poedersuiker en een drupje wa-

ter (zo maak je glazuur). 

De versieringen van fondant kan je maken zoals je zelf wilt. Je kan kleuren kant-en-klaar kopen 

maar het is ook héél leuk om witte fondant zelf op kleur te brengen met (eetbare) kleurstof.  Dan 

krijg je soms magische kleurtjes! 

De taart die ik had gemaakt was voor Pasen, dus ik had  het helemaal in paaskleuren en met 

paasfiguurtjes gemaakt. 

 

Eet smakelijk!!!!  Groetjes van Nina Klok! 
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Handpoppen maken in groep 7 en 8 

 

Eerst moesten we een ballon opblazen en er een knoop 

in maken, daarna moesten we er lijm op doen, en papier- 

maché moest er met meerdere lagen op. Je vormde met 

propjes de mond en ogen. Toen dat moest drogen 

konden we het lijfje maken, dat moet zo: je pakte een 

handpop weg bij de poppenkast, die trok je over op stof, 

dat doe je twee keer dan naai je je stukjes stof aan elkaar 

dan heb je je lijfje. Als je hoofdje droog is, dan kan je je 

hoofdje verven in de kleur wat je wil. Als de verf droog is 

dan kun je aan de onderkant van je hoofd gaatjes maken, 

en dan naai je je lijfje en het hoofd aan elkaar. En dan is 

je handpop klaar. 

 

Vincent Rutgers. 
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Creatief 

Elke vrijdagmiddag hebben we creatief van juf Claudia. We hebben hier een strip 

over gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De juffen  

De juffen kunnen goed uitleggen. 

De juffen kunnen goed schrijven. 

De juffen kunnen goed lezen. 

De juffen kunnen goed knutselen. 

De juffen kunnen goed opletten. 

De juffen kunnen goed bespreken. 

De juffen kunnen goed rekenen. 

           Geschreven door: Aimy en 

Wesley 

 

 

 

 

 
Spreekbeurt 

We hebben op iedere vrijdag een spreekbeurt en je mag je eigen onderwerp kiezen. 

Je moet drie bij passende spullen mee. Je hebt een PowerPoint nodig met mooie 

plaatjes. En je moet uitleggen wat het onderwerp is en waar om je het hebt gekozen 

bijv. over katten.  

Aan het eind krijg je van de klas tips en tops. Aan het eind krijg je je cijfer een 5.5 is 

net een voldoende er onder is een onvoldoende. 

En bijv. als je niet goed de klas rond kijkt en of je niet rustig praat dan krijg je een 

punt minder.  

Sven, Julian, Djustin en Remas 
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Paardensprong 

Een paardensprong is een woordpuzzel van acht letters 

waarin je een woord moet vinden door de letters in de 

goede volgorde te zetten. Kijk naar de paardensprong  

hiernaast . Kijk naar de rode letter en ga dan naar rechts, 

met de klok mee. Sla twee vakjes over en plak de volgende 

letter aan de rode letter en ga daarna helemaal rond, 

En zo lees je het woord. Dit hebben we bij taal geleerd. 

Ruben en Alex 

 

Tikotaria 

Was een leuke toneel stuk, het ging over Snorro. 

Hij had 2 gezichten. 

Hij was rustig, maar ook een superheld. 

Helaas was Snorro ziek. 

Maar het was wel leuk geweest als Snorro er was. 

Er was ook een paard die maakte moppen. 

Ze waren ook heel grappig. 

Zoals: een dolfijn zag een dolfijn die zei: hoe gaat het, de dolfijn zei: dolfijn, ha ha ha.   

Sewar-Jayson-Darian 

 

Humor  

gemaakt door Damian en Wouter 

We hebben soms veel humor. En dan gaat soms best lang door, wel vijf minuten. 

Maar soms ook heel vervelend. Maar het buitenspelen is heel gezellig. 

 
GYM 

We hebben twee keer per week gym. Gym wordt gegeven door juf Claudia en 

Marjen. We doen veel sportieve dingen. Wij krijgen hele goede uitleg van de 

gymjuffen. We gymmen leuk en samen met elkaar. We hebben goede gym 

materialen. Iedereen heeft iets wat hij kan. We gaan elke gymles 3 minuten rondjes 

rennen. We gymmen dinsdag en donderdag. Soms krijgen we van andere mensen 

activiteiten dan anders. We hebben elk jaar een sportdag. We hebben twee 

kleedkamers jongens en meisjes, daarin staan WC en douches. 

Door: Waled, Maurik en Nathan. 

  



Kruiswoordpuzzel 

We hebben in de klas een kruiswoordpuzzel gemaakt van onze naam en 

eigenschappen. Ze hangen een week in de klas. Bekijk hieronder die van ons. 

 

 

Staafgrafiek 

Met rekenen hebben we geleerd wat een staafgrafiek is. We hebben er 2 van onze 

klas gemaakt. Eentje over sporten (Damian-Quinten-Karsten) en eentje over ons 

lievelingsvak (Meike-Fenne-Hendry). 

 



 

Puzzelen 
             

Deze woordzoeker digitaal 

maken doe je HIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

https://woordzoekerfabriek.nl/solve.php?puzzleid=0dd332c69cd30c853ee28cd6e3526c96


VADER/ZOON INTERVIEW 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil(de) je later worden? 

R: Dierenarts                B: Vrachtwagenchauffeur 

 

Wat vind/vond je het leukst op school? 

R: Rekenen              B: De pauze 

 

Wat is je lievelingskleur? 

R: Blauw        B: Groen 

 

Wat is je lievelingsdier? 

R: Hond        B: Hond 

 

Wat is je favoriete tv-programma? 

R: Buurman en buurman      B: Journaal 

 

Wat is je mooiste boek? 

R: Donald Duck       B: Judas 

 

Wie is je held? 

R: Royalistick B: Dat zijn er te veel om op 

te noemen 

 

Wat is de mooiste film die je ooit gezien hebt? 

R: Big foot junior       B: Twister 

 

Wat zijn je hobby’s? 

R: Voetbal en zwemmen      B: Klussen 

 

Wat is je favoriete sport? 

R: Voetbal        B: Handbal 

 

Gourmetten of Pizza? 

R: Gourmetten       B: Gourmetten 

            RUBEN KOK                  &                    BÉ KOK 



 

 

 
       
       
      
 
 
 
 
Stel je eens voor 
Ik ben Nick Brand en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7. Ik woon samen met  mijn broer Max, mijn 

ouders en 2 katten aan de Vaart. 

 
Welke sport beoefen je en hoe lang zit 
je er al op? 
Ik zit op voetbal, vanaf mijn 5de. 
 
 

Waarom ben je op deze sport gegaan? 
Omdat ik het leuk en interessant vind. 

 
Wat is het leukste moment in je sportcarrière? 
Toen we kampioen werden. 
 

 
Vertel zelf iets over deze sport (met wie, hoe het gaat, over de training, kleding enz.).  
Ik zit in een team met Wouter, Lennard, Riemer, Luuk, Alvaro, Lars en Björn. Wij trainen op 

maandag- en donderdagavond. Op zaterdag spelen we een wedstrijd. Wij spelen 7 tegen 7, 2 keer 

25 minuten. 

Ook train ik op zondag bij de voetbal academie in Veendam. Daar leer ik mijn techniek te 

verbeteren. Ik ga daar samen met Max en Wouter heen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

WO2 - Project Verteltafel 
Op onze verteltafel hebben we een paar spullen staan die zijn 
meegenomen van huis. 
Waaronder een miniatuur schip, een tank en een helikopter. Op 
onze verteltafel staan veel boeken over de tweede wereldoorlog. 
Ook zijn er kranten en veel tijdschriften en posters, onder andere 
over D-Day. We hebben ook een model van het Achterhuis. Waar 
Anne Frank jaren ondergedoken heeft gezeten. Ook hebben 
sommige kinderen een paar slagvelden nagebouwd met zand, 
mini-soldaatjes en voertuigen.  
Germaine en Marit. 
 
Week van het Geld 
Eerst moest de klas een woord web maken. Dat ging over ‘wat rijk zijn, precies is?’ Zoals: 
Dure spullen en veel geld of rijk zijn aan vrienden en familie. Maar een dak boven je hoofd 
en warm eten ’s avonds is eigenlijk ook rijkdom. Of je gelukkig voelen en naar de school 

gaan waar je graag heen wilt. Later in de week kregen we 
een quiz. Dat ging over: Geld en de Bank. De hoofdprijs 
was een geldgum. Voor iedereen was er een spaarpotje in 
de vorm van een bankkluis. Ook hebben we het over de 
smartphone gehad, met vragen zoals: Wat een mobieltje 
eigenlijk en hoelang moet je daarvoor sparen of Hoeveel 
MB internet je gebruikt en hoeveel dat dan kost? 
Stephan en Ryan. 
 

Pasen Sportmiddag 
We begonnen eerst met rondjes rennen. Daarna gingen we op de 
lange stukken sprinten. Toen moesten we rennen en als meester 
floot moesten we ons 4x opdrukken. Vervolgens deden we een 

stormbaan met touwklimmen, trampoline springen, kast springen 😉. 

Als laatst gingen we voetballen met 5 teams. Telkens een partijtje 
van 3 minuten spelen. Het was super leuk en super sportief! 
Celina en Robin.  
 
Voorleeskampioenschappen 2017/2018 
Van onze school hadden 8 kinderen zich kandidaat gesteld. Waaronder Shannon, Nick, Iris, 
Jolien, Indy, Robin, Anouk en Daniël. Iedereen las voor uit een leuk boek. Jolien las voor uit 
het boek: De keukenprins van Mocano, Indy uit het boek: Harry Potter en de steen der 

wijzen, Iris uit het boek: De middennacht bende, Nick uit het boek: 
De Griezels, Anouk uit het boek: De waanzinnige boomhut 65 
verdiepingen, Robin uit het boek: Ravelijn, Shannon uit het boek: 
Wolven in de stad, Daniël uit het boek: Het geheim van de 
voetbalgame. Iris had de 3e plaats.   De nummer 1 en 2 was het 
een nek aan nek race, maar de nummer 2 werd Indy. De 
nummers 1 en 2 verschilden maar een honderdste . Daniël werd 
de Schoolkampioen. Hij ging naar de voorleeskampioenschappen 
van de gemeen Aa en Hunze. Hij deed het ontzettend goed maar 
won helaas niet.  



De winnares was Nicky de Groot van obs. De Dobbe uit Gasselte. Zij ging door naar de 
Regiokampioenschappen van Drenthe in Assen. Iedereen die mee deed kreeg een oorkonde 
en een tas. Er deden in totaal 9 meisjes en 2 jongens mee. 
Dit is het einde hopelijk vonden jullie het leuk                                                                                    
Shannon en Daniël 

  
Tikotaria        
Wij zijn met groep 5 t/m 8 naar de voorstelling Tikotaria 
geweest in Gieten. Het ging over El Snorro. Maar de persoon 
die hem speelde was jammer genoeg ziek . Niemand wist 
dat El Snorro eigenlijk Don Gossee was. Alleen de 
schoonmaakster wist dat. Hij moest trouwen met zijn nicht 

maar hij vond haar helemaal niet leuk. Hij was verliefd op vrouw 
die achter de bar stond. Maar de vrouw die achter de bar stond wist niet dat Don Gossee 
eigenlijk El Snorro was. Het was leuk maar wel jammer dat de persoon die El Snorro speelde 
ziek was.  
Jolien & Danny  
                                                                                         
GVO                                   
Groep 7 krijgt Gvo op woensdag om kwart voor twaalf. Onze juf heet Joke. 
Ze kan het super goed. Gvo staat voor Godsdienstig  Vormings Onderwijs 
op  openbare basisscholen. Ze vertelt over dingen die ik niet wist. Over 
Valentijnsdag bijvoorbeeld en Sinterklaas. Maar ook over Sint Maarten. En 
we hebben de film Storm gezien en een over carnaval.   
Sem Wiegers  
 

Racelezen,  
Een poosje geleden zijn groep 7 en 8 begonnen met racelezen. 
Daarbij krijg je een lijst met allemaal woorden. Die moet je proberen 

uit te lezen in 1 minuut. Of zo snel als mogelijk. Als je die hebt uitgelezen dan krijg je een 
tekst die je ook in 1 minuut moet proberen uit te lezen. Het is een soort van wedstrijdje. En je 
moet dan ook luisteren naar elkaar. Want het gaat in 2-tallen. Als je een foutje maakt telt dat 
woord niet mee. Wanneer je klaar bent met lezen zet je een streepje bij dat woord op de lijst 
Dit doen we 2x in de week op woensdag en donderdag onder het stillezen.  
Luna  
 
Gym  
Wat doen wij met gym? Eerst natuurlijk verkleden en gym kleding aandoen. 
Wij zetten dan de toestellen klaar. Daarna gaan we 3 min rondjes rennen. 
We moeten dan allerlei oefeningen doen. Dat doet meester David om ons 
warm te maken en we gaan ook telkens beter lopen. Meester houdt de 
rondjes bij op de computer. Na het rennen gaan we met de toestellen 
werken en aan het eind een spel. Bijvoorbeeld Chinese Muurtikkertje of lijnentikkertje.  
En dan gaan douchen en weer naar school. Einde  
Sjors en Dylan.  
 
WO2 - Poject Muurkrant.  
Een muurkrant is een groot stuk karton (A1) waar je allemaal informatie op verzamelt. 
Onderwerpen bijvoorbeeld: Kristalnacht, Concentratiekampen en Anna Frank. De stappen 

die je als werkgroepje moet doen zijn: 1. Je kiest een onderwerp. 2. 
Je zoekt informatie op over het onderwerp, 3. Je plakt alle 
informatie en foto’s op het papier. 4. Je gaat het papier versieren.  
5 Dan is hij klaar en vertel je met je groepje aan de klas wat je hebt 
geleerd. The end. 
Anouk en Nick.  



De overblijf  
Hoe werkt de overblijf: Eerst gaan we naar buiten. Daarna gaan we naar binnen om te eten. 
Als we gaan eten betalen we niet meer met los geld, alleen met  een strippenkaart.  
Als we klaar zijn met eten dan gaan we weer naar buiten. We 
gaan ongeveer om kwart voor 1 tot 1 uur met de overblijf naar 
buiten. Om 5 over 1 gaat het hek open. Alle andere kinderen van 
de school mogen naar binnen! En dan is de overblijf voorbij.  
Wij vinden het leuk daar. 
Isa en Kaylah  
 
Handpoppen maken 
Eerst moesten we een ballon opblazen. Daarna deden we lijm op de ballon. Dan deden we 
er papier-maché. Dat papier-maché moest er met meerdere lagen op. Dan werd het mooi 
glad en rond. Daarna maakten we nog de ogen en mond. Dat moest je doen door propjes in 
een rondje te maken voor de ogen. Voor de mond maakte je een worstachtige prop. Toen 

moest het drogen. Als het droog was, kon je het verven. Toen moesten 
we een lijfje maken van stof. Eerst pakte je een pop die al gemaakt 
was. Dan moest je er omheen tekenen op het stof waarvan je de pop 
wilt maken. Je kon dan goed zien hoe groot het voor je hand werd. 
Daarna knipte je de stof. Dat deed je twee keer, voor de voor- en 
achterkant. Dat naaide je aan elkaar. En dan maakte je het lijf vast aan 
de pop. Dat was best lastig want je moest met de naald door het 
papier-maché prikken. Dat was natuurlijk keihard. Toen was je handpop 
af.  
Meester had met juf Dineke en juf Marjan van groep 1/2 data 
afgesproken voor een voorstelling in de klas. Je mocht dan een verhaal 
verzinnen of met een boek werken. Je kon twee of drie keer oefenen, 
onder de taalles. En dan uiteindelijk had je je  handpoppenvoorstelling. 

Dat was echt heel leuk. Veel gelachen. Na de voorstelling stellen de kinderen uit groep 
1/2  vragen. Ze mochten zeggen of ze het wel of niet leuk vonden. De kleuters mochten mee 
beslissen over het cijfer van de juf. Het was leuk en best bijzonder eigenlijk.  
Vincent Rutgers en Wouter Witte. 
 
DemocraCity 
Maandag 12 maart  ging het een beetje anders dan anders. Tussen de middag aten we 
namelijk op school! Ja, dat was het, No Just kidding!  We gingen namelijk na het broodje 
namelijk fietsen naar het gemeentehuis in Gieten. Vervolgens stonden we voor het 
gemeentehuis, toen gingen we natuurlijk naar binnen. We zaten in een grote zaal. Volgens 
ons was dat de Raadszaal. We gingen eerst de microfoontjes testen. Erg leuk natuurlijk.  
We moesten onszelf voorstellen. Sommige kinderen testten de microfoontjes wel heel vaak. 
Totdat meester David zei dat ze genoeg getest waren. We gingen in groepjes een stad 
bouwen. Niet letterlijk (helaas). Iedereen had zijn eigen partij,  samen met een groepje.  
En met dat groepje moest je bedenken wat je allemaal in je stad wilde. Bijvoorbeeld een 
brandweerkazerne en een speeltuin. Maar ook een weg en sommigen wilden ook een 
windmolen. We hadden natuurlijk ook 

pauze. Want het was hard werken 😊  

En met een hoofdprijs… Cake, lekker!  
We kregen natuurlijk ook wat te drinken. 
Daarna waren we niet zomaar weer thuis. 
Opnieuw heerlijk… fietsen! Er was zon 
maar er stond ook veel wind. En de ketting 
ging er nog af van een fiets. Toen kwamen 
we later thuis. Het was heel leuk deze 
maandag! 
Indy/Iris  



 
 
Het is weer hard gegaan. Terwijl u dit leest zijn de Centrale CitoEindtoetsen alweer een paar 
weken achter de rug. Groep 8 heeft hard gewerkt om de 12 onderdelen tot een goed einde te 
brengen. Behalve noest werk, was het ook héél gezellig in de klas. Altijd weer een bijzonder 
moment, zo samen. Iedereen had een knuffel bij zich. Met natuurlijk wat te eten en drinken 
voor tussendoor. Daarnaast trakteerde ik de kinderen elke dag op wat lekkers. Hoewel het 
nog lang niet zover is zullen we die kanjers uit groep 8 straks enorm missen. Gelukkig zijn 
we nog een aantal weken samen. Waarbij na de meivakantie ook het favoriete vak 
Liefdesplein veelvuldig besproken zal worden. Onderwerpen als de verandering van het 
lichaam en seksualiteit vinden groep-8-leerlingen elk jaar weer, bijzonder interessant.  
 
Voor het project Tweede Wereld Oorlog heeft de klas in 5 groepen uitstekend samen 
gewerkt. Wat een kennis hebben ze opgedaan, ieder op zijn eigen vakgebied. De kinderen 
kozen uit de tientallen onderwerpen er per groep een uit. Daarover maakten ze een 
Muurkrant en werd een mini-werkstuk samen 
gesteld. Met prachtige gedichten over de 
Oorlog maar ook over Vrij zijn, je vrij voelen en 
bevrijding. We mogen trots zijn op deze groep 
7/8 ! 
 
Een ander bijzonder project was DemocraCity 
(Bouw je Eigen Stad) van de gemeente Aa en 
Hunze. Op een maandagmiddag op de fiets 
naar het gemeentehuis. Om daar samen met 
echte raadsleden zelfverzonnen partijen te 
vormen en een stad te bouwen. Het was een 
belevenis!  
 
Voor de boeg hebben we naast het geweldige Oostermoer Dorpsfeest natuurlijk ook nog de 
schoolreis in Oberlangen (Hof Beel), de Feestelijke Ouderavond en de musical. Na de 
meivakantie gaan we ons hier langzamerhand op richten. De laatste periode wordt nog heel 
leuk, gezellig, humorvol, uitdagend, spannend en alles tezamen weer een prachtige ervaring.  
 

Groep 8 gaat bijna van school en groep 7 maakt zich op om over 
te gaan naar de laatste groep. Het is wederom een plezierig en 
fijn schooljaar waarin we samen veel geleerd hebben! Hoewel het 
nog lang niet zover is wens ik Vincent, Indy, Ryan, Daniël, 
Stephan, Robin, Anouk, Sjors, Marit, Celina, Shannon en Luna 
héél veel plezier toe op hun nieuwe middelbare school. Kom 
straks vooral nog eens langs met jullie cijfers! Want Team 

Emmens en ik zijn trots op jullie resultaten! 😊 

 
Voor alle (groot)ouders, oppasmoeders en –vaders, betrokkenen, collega’s en natuurlijk alle 
kinderen een héél fijne en gezellige Meivakantie toegewenst! 
 
Zonnige groeten!  
Meester David 
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KOM IN ACTIE! 
 

Er zijn steeds minder bijen in Nederland. En dat is heel slecht nieuws! 
Want bijen zijn onmisbaar voor het groeien van bloemen, fruit en planten. En daarom 
komt Oerrr van Natuurmonumenten nu in actie! Doe mee met de Bijenbrigade. Bouw 
Bijenhotels, gooi Bloembommetjes. Zo kunnen bijen eten en een plek hebben om 
een nest te maken. Samen zorgen we voor meer bijen. Jij doet toch ook mee? 
 
 

 
 

Wat moet je doen? 
Vraag nu een gratis actiepakket aan. In het pakket lees je hoe je een bijenhotel en 
bloembommetjes maakt én nog veel meer superleuke dingen van OERRR. Dit kun je 
doen via www.OERRR.nl/helpdebij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Veel succes en plezier met het helpen van de bijen! 

 

http://www.oerrr.nl/helpdebij


 



Activiteitenkalender  

 
27-4-2018 -11-5-2018  Meivakantie 
15-5-2018    Cultuurmenu groep 1 en 2 
16-5-2018    Praktisch verkeersexamen groep 7 
18-5-2018    Gastles ‘de das in Drenthe’ groep 5, 6, 7 en 8 
21-5-2018    Tweede Pinksterdag, vrij 
01-6-2018    Feestelijke ouderavond 
11-06-2018    Bureau Halt ‘jeugdcriminaliteit’ groep 7 en 8 
14-06-2018    De Molenmuis, groep 1 en 2 
18-6-2018    Leerlingenraad 
25-6-2018    MR vergadering 
27-6-2018    Planningsdag, leerlingen vrij  
28-6-2018    GMR vergadering 
29-6-2018    Portfolio mee 
03-7-2018    Spreekavond 
04-7-2018    Leerlingenraad 
05-7-2018    Eindmusical groep 7 en 8 
06-7-2018    Olympische sportdag groep 5 en 6 
11-07-2018    Rapport mee 
13-7-2018    Schoonmaakdag 
20-7-2018    Oostermoer, kinderplein 
31-7-2018 – 31-8-2018  Zomervakantie 
 

  

 
 

 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vakantie Eerste dag Laatste dag  

   

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaars-
vakantie 

18-02-2019 22-02-2019 

Pasen 19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie 29-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart / 
Pinksteren 

30-05-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 23-08-2019 
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