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Beste Kwebbellezers, 

Schoolkrant?! Men zegt: ‘schoolkrant is niet meer van deze tijd.’ Het digitale 

tijdperk heeft bijna definitief alle schrijfsels en persoonlijke kaartjes doen 

verdwijnen. Toch willen we, misschien uit een vlaag van nostalgie, u deze krant 

(overigens ook digitaal te lezen) aanbieden. Want wij geloven in: om in alle rust 

de ‘Kwebbels’ te lezen, behaaglijk op de bank, kaarsjes aan en alle herinneringen 

en wensen komen tevoorschijn. 

December een tijd van terugkijken, herinneren van mooie, lieve en ontroerende 

gebeurtenissen. Maar ook een tijd van vooruitblikken, plannen maken en wensen. 

We benoemen een paar sterren van 2017: 

 Het begrijpend luisteren - lezen wordt en is een speerpunt; 

 Het rekenonderwijs in de onderbouw wordt onder de loep genomen; 

 Rust, structuur en stabiliteit in alle groepen; 

 Actief luisteren en benoemen wat je denkt en voelt; 

 Denken in mogelijkheden en kansen; 

 Samen als ouders – kinderen - leerkrachten mogelijkheden pakken, waarin 

we als driehoek even sterk opereren.  

Alle sterren kunnen pas fonkelen doordat wij mensen deze bewerken met onze 

energie, acceptatie, daadkracht, inlevingsvermogen en respect. Willen we stralen 

dan kost dit tijd. Tijd, die zo gauw door onze vingers glijdt. Tijd, die we ook eens 

op stil mogen zetten. 

Tijd: het lijkt nog maar even geleden: afscheid van juf Hilly Bekhof, nu mag ze 

genieten van haar prepensioen; kinderen, die overstapten naar het voortgezet 

onderwijs; het verdrietige en trieste nieuws van Fabian.  

Gebeurtenissen, die ons doen omarmen, die ons doen wankelen, die ons doen 

inleven: er zijn voor elkaar. Het nieuwe jaar zal ook weer sterren geven, nieuwe 

verwachtingen scheppen. We hopen dat de eeuwig groene den, als symbool voor 

het leven, voor ieder een hoopvolle toekomst brengt. Met elkaar kunnen we er 

voor zorgen dat die hoop waarheid wordt.  

Namens de schoolkrantredactie wens ik iedereen alle goeds voor 2018! 

Dineke Kruizinga 
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DECEMBER 

datum naam groep 

5 Kaylee Honebecke 1 

6 Ilse Siegers 2 

7 Karsten Kamp 6 

10 Dylan Warners 7 

12 Nick de Jonge 4 

20 Jente Rosema 2 

22 Gijs Kaspers 3 

27 Zoë van Zelst 4 

30 Ryan Zwiers 8 

JANUARI 

datum naam groep 

1 Hasan Alkatan 3 

10 Indy Piontek 8 

18 Jasper de Beere 4 

23 Danny Hulshof 7 

24 Jolien Trip 7 

25 Sewar Kara 
Mohamed 

5 

28 Femke Rosema 4 

30 Meike Klok 5 

FEBRUARI 

datum naam groep 

1 Yassin Abazid 1 

13 Thijs de Jonge 1 

14 Yarwin Cusiel 2 

15 Kensi van Zelst 1 

23 Lieke Braams 3 

23 Eline Friedrich 4 

MAART 

datum naam groep 

1 Esmee Mulder 4 

5 Nathan Hartman 6 

10 Hussam Abazid 4 

15 Sjors Witte 8 

19 Sven Middelveld 6 

30 Yenthe Commies 4 

APRIL 

datum naam groep 

1 Remas Kara Mohamed 5 

3 Yaël Commies 3 

5 Mark Wijenberg 3 

5 Wouter Pomp 6 

5 Sem Wiegers 7 

14 Jacco van Donselaar 1 

20 Iris Zwiers 7 

21 Maaike Orsel 6 

21 Marit Busker 8 

25 Collin NIemeijer 1 

MEI 

datum naam groep 

3 Lars Room 6 

9 Daniël Hartman 8 

12 Rosalie Nieborg 3 

13 Darian Snakenborg 5 

16 Maurik Raven 5 

20 Aimee Stanneveld 1 

21 Milan Stanneveld 4 

23 Mart Haverkamp 3 

24 Elles Kokenberg 2 

28 Julian Seep 5 

Joep Kaspers  Twan Friedrich 
Nienke Huising              Ryan Honebecke 
Belal AlAwal  Jill Timmermans 
Yèron Cusiel  Amal Abazid 
Leyenna Scheepers Thijs Siegers 
Heamley Scheepers Tim Commies 
Daan Eissens   Karlijn Homan 
Hasan Alkattan   Ninthe Jansen 
Vince Philips  Alex Norder 
Thomas Norder 
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Beste lezer, 

 

Het is alweer een (te) lange tijd geleden, maar voor u ligt dan eindelijk weer de nieuwe 

Kwebbels. Een schoolkrant vol herinneringen en terugblikken naar de afgelopen 

weken en een mooi overzicht van waar we als school mee bezig zijn. 

 

De afgelopen periode is er veel gebeurd. Leuke en minder leuke, luchtige en zware 

dingen. Samen met alle leerlingen hebben we veel gepraat over allerlei 

gebeurtenissen en tijdens de “gouden opstartweken” hebben alle groepen gewerkt aan 

een sterke groepsband. In januari gaan we werken aan de ‘zilveren week’. Tijdens 

deze week blikken we terug op het eerste half jaar en kijken we vooruit naar de 

maanden die in dit schooljaar nog gaan komen.     

 

Schooljaar 2017- 2018 zijn we begonnen met een nieuwe leerkracht in groep 5 en 6. 

Juf Claudia heeft ons team versterkt en juf Rianne heeft een switch gemaakt naar 

groep 3 en 4.  

In alle groepen is hard gewerkt. De kinderen hebben veel leerstof behandeld, er is 

alweer een aantal presentaties geweest, we hebben een aantal buitenschoolse 

activiteiten gedaan en we zijn als team bezig met de implementatie van nieuwe  

Begrijpend Lezen strategieën, we werken in alle groepen op een coöperatieve manier 

waardoor leerlingen actief betrokken zijn bij de les, we zijn gestart met een nieuw 

taakplan, na drie kwartier les stoppen we om een energizer te doen, en in groep 3 en 

4 wordt gewerkt met de rekenmethodiek ‘Met sprongen vooruit’ waarvoor juf Rianne 

en juf Aly naar een cursus gaan.  

 

Dit schooljaar zijn we gestart met een grote groep leerlingen en we 

groeien nog steeds. We hebben veel leerlingen in de klas en 

daarom denken we goed na hoe we op de juiste wijze aandacht 

kunnen geven aan alle leerlingen. Dit houdt in dat we goede 

afspraken maken in de klas, maar ook dat we daarnaast goed naar de organisatie 

kijken. Juf Daniëlle biedt veel ondersteuning in groep 3 en 4 en snel na de 

kerstvakantie zullen we met een organisatorische oplossing komen voor de groeiende 

groep 1 en 2. Hierdoor kunnen wij de aandacht voor alle leerlingen waarborgen. Na de 

kerstvakantie zullen we op maandag, woensdag en vrijdag ook gebruik maken van het 

extra wissellokaal. 

 

Door de sponsorloop van het vorige schooljaar en een bijdrage van de 

Oranjevereniging hebben we een pannakooi kunnen 

aanschaffen. De leerlingen maken hier veel gebruik van. Voor en 

na schooltijd, maar ook in de pauze is dit een geliefde 

plek voor de leerlingen. Binnenkort gaan we het 

schoolplein uitbreiden. Het hek aan de voorzijde van  

INFORMATIEF 
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het schoolplein wordt verplaatst waardoor we de groenstrook bij het schoolplein 

aantrekken. Hier zullen we een ‘ontdekpad’ gaan realiseren. Van de opbrengst van de 

pepernotenactie gaan we materialen/ spelletjes voor de kieskast aanschaffen.  

 

Het afgelopen jaar hebben we al twee keer de school moeten sluiten vanwege 

stakingen in het onderwijs. Uiteraard hoop ik dat het hier bij blijft. Ik begrijp dat het 

vrijgeven van leerlingen veel overlast veroorzaakt. Er zal echter wel iets moeten 

veranderen. Op dit moment is het steeds moeilijker om personeel te vinden. Veel 

scholen hebben al leerlingen naar huis moeten sturen, omdat bij ziekte van 

leerkrachten er bijna geen invalleerkrachten meer zijn. Gelukkig heeft dit bij ons nog 

niet plaatsgevonden. Verder wordt er gestaakt voor een hoger salaris en misschien 

nog wel veel belangrijker; voor het verminderen van de werkdruk. We hopen in deze 

op uw begrip. 

 

De afgelopen periode stond in het teken van Sinterklaas, we kijken 

terug op een mooie intocht. De dagen na het Sinterklaasklaasfeest 

zijn de klassen in de kerstsfeer gebracht. Er wordt veel gezongen en geknutseld 

rondom dit thema en we sluiten het jaar af met een gezellig kerstdiner. Samen in de 

klas genieten van meegebrachte gerechten en ouders die elkaar ontmoeten in het 

kerstcafé. We kunnen nog zoveel leren, nog zoveel bezig zijn om het 

onderwijs beter te maken, maar het allerbelangrijkste is dat alle 

leerlingen met veel plezier naar school gaan!  

 

Terwijl ik dit schrijf ben ik net terug van een wandeling door de sneeuw. Sneeuwballen 

gooien, proberen een sneeuwpop te maken en de kinderen kletsnat van het 

‘inpeperen’… Lekker het hoofd leegmaken en daarna thuis opwarmen. Ik schrijf deze 

tekst anderhalve week voor de start van de kerstvakantie. Ik hoop dat we in de 

kerstvakantie opnieuw kunnen genieten van dezelfde weersituatie.  

 

Maar ook zonder sneeuw en ijs wens ik iedereen een hele fijne kerstvakantie. Geniet 

van elkaar, rust lekker uit en dan hoop ik iedereen terug te zien op maandag 8 januari. 

Om 8.30 uur staat er voor alle ouders een kop koffie klaar, voor alle leerlingen begint 

de week na de kerstvakantie met het bespreken van alle mooie momenten in de 

vakantie! 

 

 

365 nieuwe dagen om te beginnen aan je oude of nieuwe dromen 
te gaan en te komen 

te ontvangen en te geven 
en tussenin: gelukkig en gezond te leven! 

 

 

 

Jantinus  Esschendal 
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Van de ouderraad                                                                                                                         
 
 
Het einde van het jaar 2017 is alweer in zicht. De eerste helft van dit schooljaar is 
snel voorbij gegaan. We trapten dit jaar af met het oud papier ophalen aan het einde 
van de zomervakantie.  Zelfs de scholen waren nog net niet begonnen. En net 
voordat de Sint in ons land aan kwam zijn wij met z’n allen langs de deuren gegaan 
voor de pepernotenactie, wat ook een groot succes was. In de klassen kwamen de 
Sint en zijn pieten ook nog een bezoekje brengen en had voor iedereen een 
cadeautje mee genomen. 
Aan het begin van dit schooljaar hebben wij als ouderraad een oproep gedaan met 
de vraag of er ouders zijn die het leuk vinden om de ouderraad te komen versterken. 
Hier kwam al snel reactie op en hebben wij Albert Hulshof en Mariska Kokenberg 
mogen verwelkomen.  
 
Wij willen het team, de ouders en verzorgers bedanken voor alle inzet en hulp in de 
eerste helft van dit schooljaar en hopen er samen in 2018 weer tegen aan te kunnen 
gaan.  
 
Namens de ouderraad obs J. Emmens 
Annick Tolboom  
 
 
 

Informatie van de MR 
 
 
De eerste vier maanden van dit schooljaar zitten erop. Ook de MR heeft alweer 
enkele vergaderingen achter de rug. Naast praktische onderwerpen als formatie, 
margedagen en de beleidsstukken van de GMR, is er aandacht besteed aan de groei 
van het aantal leerlingen en de praktische gevolgen en oplossingen hiervan. Ook de 
veiligheid in- en rond de school is besproken, alsmede ouderparticipatie en de 
keuzelessen voor persoonlijke vorming (Humanistisch vormingsonderwijs en 
Godsdienstig vormingsonderwijs). Een belangrijk onderwerp op de agenda zijn 
schooltijden. Een zeer actueel onderwerp dat niet alleen landelijk, maar ook binnen 
de Stichting PrimaH en binnen onze school wordt besproken. Op dit moment bevindt 
dit zich in de informatiefase, waarin vooral gekeken wordt naar de diverse vormen en 
de ervaringen die hiermee door andere scholen zijn opgedaan.  
 
In september heeft de MR Marjan Rozenveld mogen verwelkomen als nieuw lid. Zij 
heeft de plaats van Hilly Bekhof overgenomen. Johan is herkozen vanuit de 
oudergeleding en zal net als Marjan de komende 3 jaren vertegenwoordigd zijn in de 
MR. Daarnaast heeft Lion de taken overgenomen van Marcia in de GMR.  
 
Het is belangrijk te realiseren dat de MR er is voor het beleid op school. Heb je hier 
dan ook vragen over, dan kun je deze altijd stellen aan de MR. 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). Elke week overleggen zij over de verschillende 

onderwerpen wat betreft zorg. Ook 

zijn er meerdere keren per jaar 

zorgvergaderingen met hele team 

waar we onder andere bezig zijn met 

nieuwe methodes, leerlingenzorg, 

analyseren van toetsgegevens en 

sinds kort PlanB2.  

Begin dit schooljaar zijn we gestart met het nieuwe zorgsysteem PlanB2. Met dit 

systeem hopen we de administratieve last te verminderen. Het brengt schoolbeleid, 

doelen, kindkenmerken 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 het in fases in. Ook ouders 

worden hierbij betrokken, het is nu soms al te zien bij de 

tienminutengesprekken waarbij de laptop wordt gebruikt.   

Verder zijn we ons aan het verdiepen in en aanschaf van leerstofaanbod voor 
meervoudige intelligentie. Marcella is begonnen met de cursus voor coördinator 
(hoog)begaafdheid in het primair onderwijs. Zij kan de leerkrachten gaan 
ondersteunen bij kinderen die (hoog)begaafd zijn.  

Marcella Speelman 

Dit schooljaar zijn Aly Hoiting en Rianne Sikken, de 
leerkrachten van groep 3/4, gestart met de 
rekencursus: “Met Sprongen Vooruit”. 
Met Sprongen Vooruit is een compleet 
rekenprogramma die we gebruiken naast onze 
reguliere methode Alles Telt. Het is een manier van 
werken die zich kenmerkt door interactieve, 
klassikale en individuele oefeningen en spellen. 
Kinderen mogen bewegen en eigen producties 
maken. 
In de cursus komt de leerlijn voor het optellen en 

aftrekken tot 100 aan de orde. We leren op en een praktische manier goede 
oefenlessen te geven. We hebben ruim 150 oefeningen en spellen aangereikt 
gekregen die we leren plaatsen in de leerlijn. Voorbeelden van oefenonderdelen zijn: 
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tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en 
sprongen van 10, eigen producties en opereren op een lege getallenlijn.    
De cursus is inspirerend en praktisch. Het geleerde kunnen we direct in de klas 
toepassen. We merken dat de kinderen erg enthousiast reageren op de 
rekenspelletjes. We hopen ze op deze manier een extra stevige rekenbasis mee te 
geven.  

Twee voorbeelden: 
De verliefde harten zijn altijd samen tien. Het doel is om 
de aanvulling tot 10 te automatiseren en vervolgens toe 
te passen in het getallengebied tot 100. 
16 + 4 = 20 
26 + 4 = 30 
66 + 4 = 70 
 
Waku Waku is een vogel die zo 
af en toe op bezoek komt in de 
klas. Hij kan enkel één getal 
zeggen bijvoorbeeld 10. De 
kinderen bedenken zoveel 

mogelijk sommen om het dat getal keer op keer te laten 
zeggen. 
 
Rianne Sikken 
 

Overgang groep 2 naar groep 3 

Fonemisch Bewustzijn 

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 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. Een  kind leert hierdoor sneller en makkelijker lezen.  

Kenmerkend aan het programma is dat kinderen op een speelse manier leren hoe een 

klank wordt gevormd; waar in de mond (mondbeeld), gebruik ik mijn stem erbij 

(stemloze en stemhebbende klank) en kan ik de klank lang maken of alleen maar kort 

(korte klanken en lange klanken). Door één hand op de keel te leggen tijdens het 

maken van de klank, voelt het kind of het de stem gebruikt (het trilt). Probeer maar 

eens het verschil te voelen door het uitpreken van de s (sssssss, is stemloos) en de m 

(mmmmm, met stem). Voorbeeld van een korte klank is de b of de j, voorbeeld van 

een lange klank is de v of de l (deze letters kunnen je lang uitspreken vvvvvvv). Op het 
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digibord kunnen filmpjes worden getoond waarop de gebaren en klanken voorgedaan, 

de kinderen oefenen samen met de leerkracht. 

Gele en blauwe klankkaarten en klankplaatjes vormen het 
basismateriaal van het programma. De klankkaarten zijn 
een visuele weergave van waar en hoe een klank wordt 
gevormd. De bijbehorende klankplaatjes dienen als 
herinnering hieraan.  

Middels gemakkelijke oefeningetjes wordt per klank 
stilgestaan bij alle niveaus van het fonemisch bewustzijn: 

• hoe spreek ik een klank goed uit; 
• welke kenmerken heeft een klank; 
• welke verschillen kan ik horen tussen de verschillende 

klanken; 
• letters aanwijzen; 
• letters benoemen; 
• letters in woorden; 
• schrijven. 

Daarnaast biedt het programma verschillende werkvormen die tegemoetkomen aan 
de algehele ontwikkeling van de kleuter. Het maakt gebruik van meerdere zintuigen en 
zet veel bewegingsactiviteiten in. Een mooie basis voor alle kinderen om goed te leren 
lezen. 

Marjan Rozenveld 
 
Juf Rianne en juf Dineke gaan de komende tijd aan de slag met 
een verkenning 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. 

Vanuit het Fonemisch bewustzijn staat een letter centraal en 
daardoor leren  kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen 
het herkennen van een woordbeeld. Dankzij wandkaarten en 
letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. 

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. 
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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’.  Waarom 

overkoepelend? Het hangt als het ware als een paraplu boven alle 

andere vakken die geïntegreerd aangeboden worden. Bijv. bij 

rekenen moet je goed begrijpen wat het probleem is – plaatje- welke 

oplossingen hanteren we en hoe komen we tot het antwoord.  

We hebben met het team een aantal ‘kennis’ vergaderingen belegd. 

Daarnaast worden we als team begeleid door Janneke Nieborg van 

Cedin.  

We maken gebruik van de volgende ‘sleutels’ om effectieve 

begrijpend-leeslessen te geven: 

 

1. Gebruik van strategieën 

• voorspellen, voorkennis activeren  (verbinden aan datgene wat je al weet), vragen 
stellen, visualiseren, samenvatten en afleiden  (dus de boodschap). 

• In alle groepen gebruiken we dezelfde strategieën en symbolen. 
 

2. Leer strategieën bewust aan via een 
jaarplanning. 
• Als leerkracht de strategieën voordoen 
en denk hardop (modeling). 
• Laat leerlingen ze vervolgens 
gezamenlijk toepassen (coöperatief leren). 
• Laat leerlingen ze ten slotte zelfstandig 
toepassen. 
 
3. Pas de strategieën bij alle vakken 
waar teksten aan de orde zijn toe, zoals 
bij zaakvakken  
 

4. Besteed in elke les leesbegrip aandacht aan woordenschat 
 
5. Breng de actualiteit in bij het werken met leesstrategieën 
Kinderen moeten strategieën ook leren toepassen bij zaken die met het dagelijks leven 
te maken hebben. Dan gaan ze meer de betekenis ervan inzien. 
Regelmatig overleg, bewust doen, wat je moet doen, inspireer en leer van elkaar zijn 
woorden waar wij met kinderen én ouders in 2018 volop mee in de slag gaan: het 
proces: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt.’ 
 
 
Dineke Kruizinga 
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Over de gymles 

In de gymlessen zijn we met heel veel verschillende manieren van bewegen aan de 
slag geweest. 
Sommige manieren van bewegen zijn best nog wel wat lastig. Dan is dit een mooi 
momentje om aan te geven dat je thuis natuurlijk heel goed kan oefenen. Zoals touwtje 
springen, huppelen en hinkelen, gooien en vangen met een bal. 
 
De onderbouw heeft het tafeltje en het scootertje geleerd. Dit is een vorm van 
acrobatiek waarbij elkaar helpen heel belangrijk is. Klimmen en klauteren over een 
bobbelbaan was heel erg leuk. 
Klimmen in het wandrek voor sommige kinderen best nog griezelig want je mocht zo 
hoog als je zelf durfde. 
Hooghouden van een ballon en het oefenen met gooien en vangen met een bal hebben 
we ook al gedaan. Als je dit goed kan dan worden alle balspelletjes natuurlijk ook 
leuker. 
Evenwicht bewaren hebben we geoefend door het balanceren over allerlei dingen en 
door het glijden van de bank af. 
Natuurlijk spelen we ook vaak een tikspel. Als je dan de tikker bent moet je proberen 
zoveel mogelijk kinderen te tikken. Als je de tikker niet bent moet je juist zorgen dat je 
niet getikt wordt. 
De laatste les voor een vakantie betekent voor de onderbouw boer en kwajongens 
spelen. Dan mag je met een touw over de sloot zwaaien als de boer achter je aan zit. 
Het touwzwaaien hebben we ook geleerd. 

Het uithoudingsvermogen is getest door middel van de 
shuttle run test of ook wel genoemd de piepjestest. Op de 
piep naar de overkant rennen en op de volgende piep weer 
terug. De piepjes komen steeds sneller achter elkaar dus 
je moet steeds sneller naar de overkant. Dit is best zwaar 
maar geeft een goed beeld van het uithoudingsvermogen 
maar ook of je een doorzetter bent. 

De test komt aan het eind van dit schooljaar nog een keer terug. 
De bovenbouw heeft ook geoefend met de leerlijnen die de onderbouw heeft gedaan. 
Natuurlijk wel allemaal net iets moeilijker , hoger of zwaarder. Het gooien en vangen 
met de bal heeft plaatsgemaakt voor de techniek van het basketbal en het volleybal. 
Bij het balanceren hebben we ook aandacht besteed aan de handstand, best wel 
moeilijk. 
Bij acrobatiek liggen er kijkwijzers. Dit zijn foto’s van voorbeelden hoe je met elkaar bv 
een piramide kan maken. Ook hier is hulpverlenen weer heel belangrijk. 
Uiteraard heeft de bovenbouw ook de shuttle run test gedaan. Veel kinderen hebben 
het beter gedaan dan het vorige schooljaar. Knap. 
Ook hier kun je thuis aan het oefenen gaan.Lekker buiten spelen, hardlopen of een 
stuk fietsen.Voor de kerstvakantie doen groep 3 en 4 natuurlijk weer boer en 
kwajongens. 
De andere groepen spelen net zoals voor de herfstvakantie weer 
apenkooi. Fijne vakantie en gezellige feestdagen gewenst, 
 
Marjen van den Bos. 
vakleerkracht bewegingsonderwijs 
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NME 
Een mooie kreet die staat voor Natuur-en Milieu Educatie. 
Regelmatig worden de leerkrachten bijgeschoold op gebied 
van de natuur. Wat er van te merken is, was dat we een 
mooie lezing hebben gehad over plastic in de natuur. Nooit 

bedacht dat al die vrolijke ballonnen een grote hoeveelheid plastic in de natuur 
veroorzaken. Dat dit grote indruk maakte was duidelijk toen één van de kinderen 
vertelde met grote moeite een ballon uit de sloot  te hebben gehaald! 
De bewustwording speelt dan ook een grote rol. Via het gevolgde ‘reeënproject’ gaan 
we ons binnenkort bezighouden met: ‘kleine beestjes’.  
 

 
Muziek 
 
De ene Sint is net geweest en de andere Sint komt eraan. Alles heeft 
te maken met muziek. Deze periode staat 
vooral in het teken van met z’n allen een lied 

repertoire opbouwen wat de kinderen van groep 1-8 allemaal 
kennen. Dat dit aardig lukt zal vast thuis af en toe wel te horen 
zijn. Ondertussen gaan we door met 123 Zing: voor de 
jongste kinderen gaat het over het verschil in muziek die 
langzaam of snel is, voor groep 3 en 4 over emoties, voor 
groep 5 en 6 over instrumenten en stijlen binnen popmuziek 
en voor de oudste kinderen gaat het over elektronische 
muziek. 
Aly Hoiting 

 

Werkgroep 

Klassenmanagement & Doorgaande lijn 

 

 
“Samen op weg naar zelfstandigheid” 

De werkgroep K&D (Klassenmanagement en Doorgaande lijn) heeft in het vorige 

schooljaar (2016-2017) samen met het team gesleuteld aan een vernieuwde en 

heldere visie over de weektaak. Verschillende formats hiervan, zijn vervolgens in de 

klas uit geprobeerd. Aan de hand van deze ervaringen is begin van dit schooljaar 

(2017-2018) de weektaak opnieuw aangepast en voorzien van een nieuwe naam; 

‘TaakPlan’. Dit omdat het de lading meer dekt; een overzicht van te plannen taken.  
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Vanaf groep 4 wordt hiermee gewerkt. Dit TaakPlan ziet er overigens over alle groepen 

hetzelfde uit. Wat verschilt, is de verantwoordelijkheid die bij de kinderen wordt gelegd 

en wordt opgebouwd richting groep 8.  

Vanuit onze visie werken we er naartoe dat; kinderen naar gelang niveau en 

zelfredzaamheid meer keuzevrijheid krijgen in de uitvoering 

van hun taken. Richting groep 8 leren we de kinderen hun 

eigen taken te plannen en vooruit te kijken. We willen de 

kinderen leren om niet alleen zelfredza(a)m(er) te worden. 

Maar ook om hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer 

(delen van) taken niet zo goed zijn gegaan. Waarbij we 

kinderen leren zichzelf vragen te stellen, als; ’Wat doe je 

met fouten? Wanneer vraag je de leerkracht om hulp? 

Wanneer vraag je klasgenoten om hulp?’  

Het is onze visie dat kinderen uiteindelijk in groep 8 beter zijn voorbereid op de 

zelfredzaamheid en planmatige manier van werken in het voortgezet onderwijs en in 

de maatschappij. Echter, vóór we zover zijn, zal er nog een aantal jaar over heen gaan. 

Het TaakPlan wordt hierbij als een middel, een raamwerk gezien. Het TaakPlan is 

geen doel op zich en zal continue aangepast worden aan de wensen vanuit de klas.  

Op dit moment wordt in samenwerking met de leerkrachten van de groepen 2 en 3, 

ook voor hen nieuwe TaakPlannen ontwikkeld. De overgang van spelend leren naar 

werken met methoden in schoolbanken moet ten slotte ook op papier de ruimte en 

planningsmogelijkheid krijgen. Hierbij is het van belang dat de overgang van het 

Planningsbord bij de kleuters naar het TaakPlan in groep 4 zo gelijkmatig mogelijk is. 

De TaakPlannen in groep 2 en 3 zullen dus eerst meer lijken op het Planningsbord met 

pictogrammen en plaatjes. Ook hier zullen verschillende formats worden 

uitgeprobeerd. We voorzien dat we begin volgend schooljaar (2018-2019) in de 

groepen 2 en 3 met definitieve TaakPlannen starten. Deze zullen aangepast zijn aan 

het groepsniveau.  

Dit schooljaar wordt door de werkgroep naast de nieuwe TaakPlannen, opnieuw 

aandacht besteed aan de projecten ´Aandachtsblokjes´(uitgestelde aandacht) en 

´Coöperatieve werkvormen’ (manieren om samenwerkend te leren). Afspraken uit het 

verleden zullen tegen het licht worden gehouden en gewijzigd indien noodzakelijk.  

Alle afspraken rondom de nieuwe TaakPlannen, gebruik van Aandachtsblokjes en 

Coöperatieve werkvormen zijn vastgelegd in het Handboek K&D. Dit handboek wordt 

daarom dit schooljaar herzien. 

Na de zomervakantie van 2018, zal behalve in gebruik name van de nieuwe 

TaakPlannen in groep 2 en 3, ook het project ‘Beoordelen en Corrigeren door 

leerlingen’ centraal staan.  

 

David Dagan & Rianne Sikken 

Werkgroep Klassenmanagement & Doorgaande lijn 
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Geef antwoord op onderstaande vragen. De letters vormen 
een liedje. De oplossing vind je op de pagina van ‘De pen’ onderaan. 
 

1. De eerste letter van de achternaam van de artiest die zong over ‘Shape of 
you’. 

 
2. De tweede letter van de band met de rozen. 
 
 
3. De laatste letter van de artiest van de nummer 1 van de Top 
2000 in 2016. 
 

4. De laatste letter van de voornaam van de beste dj van de wereld in 2017. 
 

5. De derde letter van de soundtrack van de 
James Bond film uit 2012. 

 
 
 

6. De vijfde letter van het nummer van Sia dat 
over een kroonluchter gaat. 

 
 

7. De derde letter van het liedje in de top 40 
van de artiest die de kleur roze in haar 
naam heeft. 

 
8. Wat bedoel je? Justin Bieber, de zevende letter van het liedje. 

 
9. De twintigste letter van het kerstnummer van Mariah Carey. 

 
 
Oplossing:  
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
 
 

6 

 
7 

 
8 

 
9 

 



Nieuws uit groep 1 en 2 ( ervaringen uit het halfjaar aug. – dec. 2017) 

 
Kleuters zijn enthousiast, spontaan, 
gevoelig, fantasierijk en beweeglijk. Om 
daaraan tegemoet te komen zullen de 
lessen in moeten spelen op die 
behoeften. De doorgaande lijn en 
doelen, die daarbij horen liggen vast, 
maar wat voor materiaal en hoe die 
ingezet worden ligt aan inbreng van 
leerkrachten, kinderen en hun ouders. 
Hart voor kinderen, maar ook voor 
ouders en team.  

 
Na de vakantie begonnen we met het project ‘Groeien 
en bloeien’ – kleuren en vormen en wat wij er mee 
kunnen.  Samen spelen, delen, zien, horen, ruiken, 
proeven en bewegen. Kinderen leren met al hun 
tastzinnen de wereld om hen heen. Daarbij moeten er 
wel regels zijn, maar samen bepalen we hoe deze 
ingevuld worden. Als we iets afspreken en beloven, 
dan doen we dat ook. De leerkracht draagt doelen 
aan, maar de kinderen geven hier invulling aan met 
eigen onderwijsbehoeften: bewegen, lezen, spelletje, 
tekenen, bouwen enz. 
Het olifantje Elmer – prentenboek, laat kinderen op 
een humorvolle wijze zien dat er voor elk probleem 
een oplossing bestaat. ‘Weet niet’ bestaat niet. Eerst 
een stabiele basis leggen op persoonlijk vlak bij de 
peuter-kleuter, vertrouwen en veiligheid bieden en 
daarna groeien en bouwen aan o.a. de leergangen 
taal, lezen, rekenen.  
 
 

Het volgende thema was: ‘Herfstige kleuren’ – 
een project uit de natuur. We verzamelden 
bladeren en vruchten. We kijken, voelen, 
vergelijken en zoeken op hoe alles heet.  
‘Wat nu, Olivier’ -Thema boek werd voorgelezen. 
Vanuit de bibliotheek worden steeds bij elk thema 
boeken verzameld. Hieruit worden allerlei 
werkjes, spelletjes en liedjes gekozen, die 
kinderen aanzetten tot initiatief bijv. vergelijken, 
kleurnuances van donker naar licht, meten, tellen 
en zo komen tot ontdekken. ‘Hé juf deze kastanje 

is verstopt in een jas met stekels.’ Of ‘Er zitten botten in deze drol’ (uilenbal). 



Daarop volgde het thema uit de jaarlijkse 
Kinderboekenweek: ‘Griezelig eng….Welnee’. 
Uit het prentenboek ‘Bang Mannetje’ en ‘de 
Gruffalo’ leerden kinderen emoties bang en 
dapper te herkennen, elkaar te helpen en te 
troosten. Fouten maken mag en moet zelfs. 
Obstakels helpen ons en kinderen om 
problemen op te pakken en er iets mee te doen.  
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek 
presenteerden de kinderen het verhaal van 
Bang mannetje: 

 
Om boeken begrijpelijk te maken volgen we een stappenplan, 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.  
 

 
Kinderen leren gemakkelijk doordat wij in hun fantasie mee gaan, in kleine stappen 
hen voorzien van beelden, waar ze mee aan de slag gaan. Hierbij geven we hen 
vertrouwen en bieden we mogelijkheden. Leren van uitdagingen en kansen met 
boeken, materialen en vooral met spel.  



Na de herfstvakantie was het tijd voor het Lampionfeest - van licht in het donker. Het 
doel was visualiseren - een plaatje in je hoofd maken. Dit deden we met het boek 
 ‘De gruffalo’ – een muis heeft een monster 
verzonnen, zodat hij niet zou worden opgegeten 
door de vos, de uil of de slang. Via de mindmap 
werd het boek weer ‘ontleed’ op wie, waar, 
probleem en oplossing.  
De kinderen maakten ieder op eigen wijze hun 
eigen Gruffalo:  
 
 
En dan zien we in de verte ‘De stoomboot’, die in zwaar weer belandde. Pakjes en 

pieten overboord. Het reddingsteam komt in actie 
en door zorgvuldig verzamelen van alle 
verlanglijstjes konden de pakjespieten Sinterklaas 
welkom heten in onze klas.  
Het Sinterklaasfeest is voor de kinderen altijd 
een betekenisvol project. Door een goed 
uitgedacht verhaal met 
elementen als rust, 
veiligheid en aandacht 
willen we kinderen 

stimuleren tot spel, talige opdrachten, rekenopdrachten en 
het maken van eigen knutselwerkjes en tot bewegen.  
Kortom: leren van eigen ervaringen, obstakels tegemoet 
treden, problemen oplossen, mogelijkheden creëren en 
kansen bieden.  
 
 
 

 
 
De thema’s laten zien dat door 
interactieve samenwerking van team, 
ouders en kinderen onderling veel 
geleerd wordt. Het is dan ook een 
uitdaging om iedereen hierbij te 
betrekken. Juist die betrokkenheid 
geeft zoveel voldoening.  
 

 
En dan het laatste thema van het jaar: Winter wonderland. En wat een wonder met 
een prachtig ‘pak’ sneeuw! Hoe sfeervol is het: alle flonkerende lichtjes, kaarsjes, lezen 
van het Kerstverhaal en bedenken hoe wij straks samen genieten.  
 
 
Wij, leerkrachten en kinderen willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar. Deze interactieve samenwerking maakt het onderwijs 
boeiend en geeft kwaliteit. Wij kijken dan ook uit naar een boeiend en prachtig jaar 
2018  en wensen een ieder alle goeds.   



 
Je kent dat wel, je hebt hard gewerkt op school en hebt nu eindelijk vakantie. Dan zit 
je er natuurlijk niet op te wachten dat het buiten steeds regent. Soms is het lastig om 
zelf iets nieuws te bedenken en duiken we gelijk voor de televisie of de tablet. Met de 
tips hieronder hoef jij je zeker niet te gaan vervelen deze vakantie wanneer het 
regent.  
 

1. Ga binnen picknicken. 
Alle stoelen en tafels aan de kant, kleed op de grond en een stel kussens om op te 
zitten, zomers muziekje erbij, lekkere hapjes of misschien wel een high tea en je bent 
klaar.  
 
2. Herinner de vakantiepret.  
Heb jij in de zomervakantie veel dingetjes verzameld zoals bijvoorbeeld stenen, 
kaartjes, schelpjes en brochures? Plak deze in een album naast je favoriete 
vakantiefoto’s. 
 
3. Maak een enorm kunstwerk.  
Plak wat rollen oud behang aan elkaar, of pak 
een grote kartonnendoos en vouw deze open en 
ga aan de slag met verf. Alles is toegestaan: 
handen, voeten, spetteren, rollen. Zeker weten 
dat dit een magisch kunstwerk wordt.  
 
4. Voer een show op.  
Wie zegt dat stukjes opvoeren alleen voor op school is? Bedenk zelf een 
theatervoorstelling, goochelshow of dans. Zet wanneer je klaar bent iedereen op de 
bank en de voorstelling kan beginnen.  
 
5. Houd een Nintendo Wii-toernooi.  
Mario karten, tennissen, hardlopen, bowlen, wie zegt dat je hiervoor naar buiten 
moet? 
 
6. Speel karaoke.  
Op Youtube staan een heleboel liedjes met songteksten. Je hoeft alleen te zoeken 
op sing-a-long en de karaoke kan beginnen.  
 
7. Speel in de garage.  
Ga er rolschaatsen, met een bal spelen of stoepkrijten. Vraag wel eerst even 
toestemming aan je ouders.  
 
8. Speel verstoppertje.  
Verstoppertje spelen is altijd goed en je kan hier diverse varianten op bedenken.  
 

9. Maak een mega-Lego-project.  
Maak samen een plan voor een enorm Lego-dorp. 
Zorg wel dat je op een plek begint te bouwen 
waar je het mag laten staan.    
 
10. Ga naar buiten en speel in de regen.  
Lekker in een regenpak buitenspelen in de 
plassen, eendjes laten zwemmen of bootjes 
vouwen of knutselen en laten varen. En daarna                         
onder de warme douche om op te warmen.  



  

 

 

  

 
De ouderraad heeft 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: Mariska en Albert. Zij vullen 
de rubriek mijn eerste keer. 
 
Hallo,   
Mijn naam is Mariska Kokenberg en ik ben 38 jaar. Ik ben 
getrouwd en heb 1 dochter (Elles). 

  
Sinds kort zit ik in de ouderraad. De 
eerste vergadering was best een beetje 
spannend. Gelukkig kon ik de meeste 
ouders en Jantinus en Albertha al. 
  
Er werd veel besproken, zoals bv. de 

fiets/verlichtings controle en de pepernoten actie. 
Als jullie dit lezen is Sinterklaas alweer naar Spanje, “wat is het 
toch altijd weer een leuke tijd”. We zijn nu druk bezig met de 
voorbereidingen voor Kerst. 
  
Ik hoop op een leuke samenwerking met alle anderen in de ouderraad, en dat we veel 
leuke dingen voor jullie mogen organiseren. 
 
groetjes Mariska 
 

 
 

In 1998 gingen we voor het eerste skiën. Samen met Cindy, mijn 
zwager en met mijn schoonouders gingen we met de bus naar Alpe 
d’Huetz. 
Na een lange rit kwamen we bij ons appartement. Wauw, we kregen 
een 8 persoons . Groot was ons ongeloof toen bleek dat er 2 x 3 
persoons stapelbedden en een bedbank. 
Ok’, welkom in Frankrijk. 
De dag daarop begon de ski-les. 
Natuurlijk beginnen op de babypiste. Man, die lift in combinatie met 

die lange latten viel niet mee. Een paar keer viel ik uit de lift. Toen de eerste afdaling. 
De handen op de knieën en bochtjes draaien leek best makkelijk, totdat het bochtje 
niet wou en ik rechtdoor in de keien belande. Veel gelach van de rest, en ik kwam 
natuurlijk nooit omhoog. 
Aan het eind van de dag vonden Robert en ik dat we best de hoge berg op konden. 
Daar aangekomen volgden we de verkeerde route en kwamen we terecht op een 
rood/zwarte route. 
Daar kwamen we te laat achter. Gaan en maar hopen  
dat het goed komt. Ik heb nog nooit gevlogen,  
maar die dag zal ik nooit vergeten ik voelde 
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me net een vogel. 
Wat hebben we een ongelooflijk leuke vakantie 
gehad, die nog vele jaren lang tot een traditie werd. 
 
Albert Hulshof 
 
 
 

 
 
 

De leerlingenraad 

 
Vorig schooljaar is de leerlingenraad opgericht: Uit de groepen 5,6,7 en 8 worden 2 
leerlingen gekozen. Waarom een leerlingenraad?   
 
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten 
  dat ze meetellen.    
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.    
• De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de  
  mening van de ander   
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.    
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.    
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.    
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.    
• De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.    
 
Dit schooljaar heeft de leerlingenraad twee keer vergaderd. De leerlingenraad bestaat 
uit de volgende leden: Ruben Kok, Quinten Scheepers, Lars Room, Nick Brand, Jolien 
Trip, Daniёl Hartman en Celina Pomp. 
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Nieuws uit groep 3 en 4 ( ervaringen uit het halfjaar aug. – dec. 2017) 

 
Hoe kwamen de cadeautjes op pakjesavond en waar was je heel blij mee: 
 
Romy: Er werd op de deur geklopt. Er lag een brief: kijk op de veranda. Daar lagen de 
pakjes. Ik ben het meest blij met twee schrijfschriftjes. 

 
Nick: Sinterklaas belde opeens op. Hij vertelde 
dat de cadeautjes in de schuur lagen. Daar 
vonden we een brief dat de cadeautjes in de 
schuur lagen. Ik ben het meest blij met de 
racebaan. 
 
Suzan: De Piet klopte op het raam. Bij de deur 
lag een zak cadeautjes. Ik ben het meest blij met 
de Kidizoom. 

 
Zoë: Ik zag Pieten op de oprit en ze kwamen op bezoek. Ze hadden cadeautjes 
meegenomen. Ik ben het meest blij met een grote beer. Die wou ik al jaren. 
 
Femke R.: Wij moesten in de brievenbus kijken. Daar lag een aanwijzing. De pakjes 
lagen in het tuinschuurtje. Ik ben het meest blij met de paardenmanege van Lego 
Friends. 
 
Femke B.: Er klopten twee Pieten op het raam. Er lag een brief. 
Daarna vonden we de zak met pakjes. Ik ben het meest blij met 
de knikkerbaan. 
 
Yenthe: We kwamen thuis van de BSO. Er lag een Piet te slapen 
bij de wasmachine. Ik maakte hem wakker. De cadeautjes lagen 
bij de televisie. Ik ben het meest blij met de manege van 
Playmobil. 
 
 
Eline: Piet klopte op het raam, en liet me schrikken. De pakjes lagen voor de deur.  
Ik ben het meest blij met een hondje met kleren aan in een handtasje. 
 
Jasper: Bij oma in de gang lagen allerlei schuimpjes en pepernoten. De pakjes lagen 
in de schuur. Ik ben het meest blij met het spel la cucaracha. 
 

Milan: Ik zat op de bank. Ik hoorde iemand kloppen. Er stond een zak 
met cadeautjes. Ik ben het meest blij met knex.   
                                                           

Esmee: Er klopte een Piet op het raam. Er stond een zak met 
cadeautjes. Ik ben het meest blij met mijn nieuwe trui. 
 

Bas: De Piet klopte op het raam. De zak met pakjes lag op zolder. Ik ben het meest 
blij met een dekbedovertrek van FC Groningen. 
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Yaël: Er lag een brief in de brievenbus. En we vonden de cadeautjes op zolder.  
Het raam stond open. Ik ben het meest blij met een gum die lekker ruikt. 
 
Niels: Piet drukte op de deurbel. Hij was weg en de pakjes lagen bij de brievenbus. 
Ik was het meest blij met de chocoladeletter N.      
                      

Malycia: Sinterklaas had een berichtje 
gestuurd. Kijk maar onder het bed van 
papa en mama. Ik ben het meest blij met 
een Barbie die bubbels kan maken. 
 
Thomas: Er was een rode zak met 
cadeautjes en een grijsrode zak. Ik ben 
het meest blij met een legertank. 
 
Lieke: Ik deed een spelletje met opa en 
toen werd er op de deur geklopt. Ik ben 
het meest blij met een goocheldoos 

 
Gijs: Ik keek tv. We keken bij deur en toen lagen er drie zakken met cadeautjes. Ik ben 
het meest blij met de boerderij van 
Playmobil.                         
 
Rosalie: Piet belde aan en er lag een zak 
voor de deur. Dat gebeurde twee keer. Ik 
ben het meest blij met twee Hatchimals in 
een ei. 
 
Mark: We keken een film. De cadeautjes 
lagen bij de achterdeur. Ik ben het meest 
blij met de chocoladeletter en Lego. 
 
Mart: Er zat een brief in de brievenbus. De cadeautjes lagen in de kofferbak van de 
auto. Ik ben het meest blij met Lego Ninjago 
 
Youri: Wij keken tv. We hoorden iemand op de deur kloppen. Opa schrok zich een 
hoedje. Ik ben het meest blij met de kleurpotloden. 
 
Floor: De zak stond niet voor de deur. We moesten zoeken. De pakjes lagen in de 
Volvo. Ik ben het meest blij met een kussentje van Frozen die je zelf moet kleuren. 
 
Jayden: Mama had lekkere hapjes op tafel gezet. Ik schrok want er werd op het raam 
geklopt. Ik ben het meest blij met de politieachtervolging van Lego. 
 
Hussam: Ik vond het geweldig dat ik tijdens de groepsfoto op de schouder van Piet 
mocht zitten. 
 
Hasan: Ik vond de Pieten erg leuk, dat ze pepernoten gingen strooien. De muziek 
buiten vond ik ook erg leuk. 
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Sander Ottevanger en Maaike Kok, jeugdredactieleden schooljaar 2016-2017, hebben 

op de laatste werkdag van juf Hilly een interview met haar afgenomen. 

2017-07-14 - Schoolkrant Interview juf Hilly Bekhof  

1. Hoeveel jaar heb je gewerkt? 

42 jaar. 

2. Wat vond je het leukste al die jaren 

2 kleuters die zeiden: Wil je met me trouwen. 

3. In welke klassen heb je al gewerkt? 

1,2,3 en 4. 

4. Wat ga je hierna doen? 

Al mijn hobby’s.  

5. Welk vak vind je het leukst om te gegeven? 

Leren lezen. 

6. Welk vak vind je het stomst om te geven? 

Gymnastiek. 

7. Hoe oud was je toen je ging werken? 

19 jaar. 

8. Op welke scholen heb je allemaal gewerkt? 

De Viking (Delfzijl) 

Iemskörf (Gasselternijveen) 

OBS.J.Emmens (Gasselternijveen) 

9. Hoelang heb je over de PABO gedaan? 

Ik heb geen PABO gedaan, ik heb 3 jaar de Kleuterjuf 

opleiding gedaan. 

Daarna 1 jaar Hoofd Acte.  

En als laatst 2 jaar volledig juf. 

10. Wat vond je het bijzonderst al die jaren? 

De huwelijksaanzoeken. 

11. In welke klas vond je het leukst om les te geven? 

Alle klassen. 

12. Welk niveau heb je op de middelbare school? 

HBO. 

13. Hoe komt het dat je juf bent geworden? 

Ik wou graag met kinderen werken. 

14. Was het altijd al de droom geweest om juf te worden? 

Ja maar ik wou ook wel binnenhuisarchitecte worden. 

15. Vond je het leuk om werk na te kijken? 

Nee. 

16. Wat wou je vroeger worden? 

Oud, rijk en gezond. 

17. Wat vond je van deze school? 
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Allerbeste school en de leukste kinderen. 

18. Wat is het raarst wat je ooit hebt meegemaakt in al die jaren? 

Een kindje die zei dat ze niet vies mocht worden. Toen gingen we in de zandbak 

spelen, toen zei ik dat ze wel mee mocht doen. En toen het 12 uur was toen 

vroeg die moeder: Waarom ben je vies. En toen zei ik: Dat komt door mij. En 

toen keek die moeder mij gek aan. 

19. Als je geen lerares was geworden wat had je dan gedaan? 

Binnenhuisarchitecte. 

20. Heb je al eens strafwerk gegeven? 

Nooit. 

21. Welk zinnetje zeg je het vaakst? 

Stil zijn. 

22. Welke mensen inspireren jou? 

Iedereen, want iedereen heeft wel leuke ideeën. 

23. Waarom heb je voor deze school gekozen? 

Omdat ik het een leuk dorp leek om in te werken. 

24. Horen er ook dingen bij die, je liever niet doet? 

Vergaderen en administratie. 

25. Begrijp je alles wat in de boeken staat? 

Ja. 

 

 



Nieuws uit groep 5-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gymmen 

We spelen met gym; tikkertje, 

blikspuit, jagerbal, apenkooi,  

touwzwaaien, boer en kwajongens. 

En nog veel meer. 

We spelen op het eind altijd een 

tikspel. En met de warming-up  

rennen we 3 minuten lang rondjes. 

Nathan-Darian 
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Hoe vinden juf Marcella en juf Claudia het in groep 5-6? 

Het is een ontzettend leuke en enthousiaste groep om mee 

te mogen werken. Kinderen hebben veel inbreng en vertellen 

graag wat ze hebben beleefd. Samen zijn we bezig om er 

meer één groep van te maken. We gaan nog beter inzoomen 

op positief gedrag; het geven van opstekers! 

 

Fijne feestdagen en een mooie start in 2018! 

Juf Marcella en juf Claudia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                          

 

Sinterklaasviering 

Wij hebben voor op school surprises gemaakt. De juffen 

hebben ze in de klas gelegd. We gingen dobbelen. We  

hebben vaak 1 of 3 gegooid. Die mocht zijn surprise geven 

en de ander maakte hem open. We kregen ongeveer 2 weken 

om de surprise af te maken. Het was heel leuk! 

Aimy-Jayson-Maurik 

 

 

Sintmusical 
We speelden de musical Sinterklaas en de 
dubbelganger. De hoofdrolspelers waren Waled, 
Damian, Dion en Ruben. Iedereen was goed te 
verstaan, de nep-sinterklazen en de 
protestpieten. De liedjes gingen ook best goed. 
We kregen een mooi applaus van iedereen in de 
zaal. 
Waled-Damian 
 

 

Hoe werken wij in de klas? 

Taakwerk > Het is gezellig of soms te gezellig en niet altijd even goed stil. We helpen elkaar als we iets 

niet snappen en overleggen goed. In deze periode kijken we tijdens het fruit eten een leuke film 

(Sinterklaas/Kerst) of juf leest voor. Na de pauze stillezen. Op vrijdagmiddag zoekt juf een leuke knutsel 

op om te maken of te tekenen. Op maandag halen we vaak boeken uit de bieb voor in de klas. Om half 

10 hebben we altijd een energizer; een leuk just dance dansje of commando. Dat is leuk! Tijdens  de 

opstart doen we van rekenen even snel, verder of plus of verbeterwerk 

of op de computer oefenen we spelling (Bloon) of rekenen en soms Engels. 

Jazz-Sven-Meike-Wesley 
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Dag allen, 

 
Na opgave door Gideon Piontek, 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 vertel; komt ‘ie dan: 

Sinds 2005 woon ik samen met Frank in Drouwenermond. Daar zijn we dat jaar uitbater 
geworden van “de Tolplaats”. 

Opgegroeid ben ik in Noordlaren, dit is een mooi 
dorpje in de provincie Groningen. Daar woonde ik 
met mijn ouders, 2 zussen en 2 zusjes (jaja, 5 
meiden!). Ik vind het nu een prachtig dorp, maar 
toen ik 18 werd ben ik rap vertrokken naar de 
stad…. Daar viel veel meer te beleven!  

Na een aantal jaar Groningen ben ik verhuisd naar Assen, dit was even wennen. Ik 
had Frank inmiddels ontmoet en we gingen samenwonen. 

Na 1,5 jaar Assen zijn we verhuisd naar Drouwenermond…. Dit was heel erg wennen!  
Inmiddels heb ik mijn draai hier aardig gevonden.  In 2006 zijn Frank en ik getrouwd, 
in 2008 kwam Nina in ons leven en in 2010 kwam Meike er bij; we zijn compleet! 

 
In 2011 hebben we besloten om met “de Tolplaats” te 
stoppen. Na een grondige verbouwing en een ander concept 
zijn we met “de Gulle Boergondiër” gestart. Dit is toen een 
goede beslissing geweest. Frank kan superlekker koken en 
dit doet hij dan ook veel en graag! Inmiddels zijn we al weer 
wat jaartjes op weg hier, we wonen hier nu al  12 jaar! 

 
 

Naast het werk in onze zaak ben ik ook actief als OR-lid. Dit is het zesde en laatste 
schooljaar dat ik deelneem . Dan is het tijd voor nieuwe ouders, andere inzichten en 
initiatieven en dat is goed! Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school; de 
meiden brengen hier toch veel tijd door! 

De Pen… van Yvon Klok 



  
 
Ook hou ik van buiten zijn, het liefst op Schiermonnikoog. Dat is absoluut mijn favoriete 
eiland. Heerlijk kamperen in de zomer, uitwaaien, banjeren op het strand, schelpen 
zoeken, lekker eten en drinken en verder niets…. Heerlijk om uit te rusten! De meiden 
zijn ook verknocht aan Schier. 

Klussen, tuinieren, freubelen en schilderen vind ik ook leuk, maar helaas zitten er maar 
7 dagen in de week en komt het hier vaak niet van. 

 
Tot slot zal ik “de pen” nog overdragen aan…… 

Henriëtte Rozema. Succes Henriëtte! 

 

Groet,  

 

Yvon Klok 

  

 

  

 

Oplossing muziekquiz 

Oplossing Muziekquiz 

1.Ed Sheeran     | S 
2.Guns N’ Roses    | U 
3.Queen     | N 
4.Martin Garrix    | N 
5.Skyfall     | Y 
6.Chandelier     | D 
7.What about us    | A 
8.What do you mean?  | Y 
9.All I want for Christmas is you  | S 

 



MOEDER/DOCHTER INTERVIEW 

MET DION KAMP      &    MELANIE DOORN 

   Wat wil(de) je later worden?    

D: Juf of iets met dieren       M: Kapster 

Wat vind/vond je het leukst op school? 

D: Lezen         M: Gym 

Wat is je lievelingskleur? 

D: Licht blauw        M: Roze 

Wat is je lievelingsdier? 

D: Dolfijn en zeehond       M: Hond 

Wat is je favoriete programma op tv? 

D: Spangas         M: Blacklist 

Wat is je mooiste boek? 

D: Om middernacht gaat het spoken     M: 50 tinten grijs 

Wie is je held? 

D: Dylan Haegens        M: Peter Sagan 

 

Wat is de mooiste film die je ooit gezien hebt? 

D: The boss baby       M: Beauty and the beast 

 

 

Wat zijn je hobby's? 

D: Geocaching        M: Geocaching 

Wat is je favoriete sport? 

D: Gym         M: Wielrennen 

 

Gourmet(ten) of pizza 

D: Gourmet         M: Beiden 
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Panna kooi  

Er zijn best veel regels in de panna kooi dat zijn  
bijvoorbeeld: er zijn 2 teams van 3 dus max 6 pp in de panna 
kooi, of 1 doelpunt is wisselen. Je mag niet agressief spelen. 
Drie keer over het hek is ook wisselen en diegene die overschiet 
moet hem ook ophalen. Het Kompas heeft iets andere regels. 
Dus we voetballen het liefst tegen kinderen van 
  Emmens.   

     Vincent Rutgers en Germaine Commies. 
 

Spijkersint  
Op een vrijdag gingen we een spijkersint maken. We gingen 
eerst de vorm maken, dan moest je heel hard drukken op een 
papiertje. Dan moest je dat vormpje met spijkers slaan. Als je 
dat klaar had dan kon je met wol eromheen gaan en dan is die 
klaar. 
Robin Kniest 

 

Sinterklaas Workshops 
Het begon met groepjes indelen. Het was van jong en 
oud, door elkaar. Er waren verschillende workshops, 
bijvoorbeeld Letterpiet, Wc rolpiet en 3D Stoomboot. 
Iedereen vond het leuk want je kon zelf je onderdeel 
kiezen. Het duurde een uur of twee. Het was gezellig om 
de Workshops te maken 

           Sjors en Stephan 
 

Kinderpostzegels  
We gingen een project van school, Kinderpostzegels  
verkopen. We moesten eerst een filmpje kijken en raadsel 
 oplossen. Dat raadsel konden we oplossen door veel  
postzegels te verkopen. Er deden heel veel scholen aan  
mee. We gingen huis aan huis en hebben veel geld op  
gehaald maar liefst EUR 2.076,25 opgehaald. Dat is bijna  
EUR 100,- per kind in groep 7/8. Het mocht trouwens  
geen contant geld zijn. Het geld gaat naar Kinderpostzegels  
die allerlei goede projecten doet voor kinderen.  
Anouk Hems en Isa Baars 
 

Voorleeskampioenschap  
Er deden heel veel kinderen mee. Ik weet 
niet meer wie. Maar ik weet wel wie er 
heeft gewonnen, maar ik zeg het nu nog 
niet. De kinderen die wel meededen 

hebben het heel goed gedaan. We kregen allemaal een beoordeel-papiertje. Daarop 



kon je schrijven hoe je moest beoordelen. Je moest luisteren naar of je einde van 
zinnen hoorde. Ma  ar ook stemmetjes en of er wel eens stiltes vielen. Het moest ook 
wel spannend zijn of grappig. OKÉ, het moment waar jullie allemaal op gewacht 
hebben. De winnaar is: ! 
Ryan Zwiers 
 

Leerlingenraad 
In de Leerlingenraad zitten Wouter en Lars uit 
groep 6, Nick en Jolien uit groep 7 en Daniel en 
Celina uit groep 8. In de Leerlingenraad bespreken 
we dingen over de school, De Spil, het schoolplein 
en de tijden. We hebben samen gezorgd voor een 
nieuw schoolplein door geld op te halen met de 
sponsorloop en de pepernotenactie. Daarvan 
hebben we een pannakooi gekocht voor op het 
schoolplein. 
Nick Brand en Daniel Hartman 

 

Pepernotenactie.  
Het was een leuke dag, de mensen met een ziekte hebben het ingepakt. Het 
verkopen deden wij, we hebben meer dan duizend euro gekregen. Sommige hadden 
te weinig pepernoot zakken daarom moesten ze terug naar school. Met het geld 
kopen we spelletjes voor de taal kies kast. Sommige 
moesten 2/3 straten doen of meer. Veel werk dus maar we 
hebben ook veel geld opgehaald! Super leuk want nu 
mogen we een paar nieuwe spellen kopen voor in de taal 
kies kast! 
Danny Hulshof 
 

Leerlingenraad 
In de leerlingenraad hebben we drie soorten dingen die we moeten doen. De 

planners, de notulist en de voorzitter. De planners hebben de 
taak om koffie voor meester Jantinus en Allbertha te halen. 
Voor de leerlingenraad kinderen wordt ranja gehaald. En de 
planners zijn Jolien en Nick. De notulist schrijft alles op wat 
er wordt besproken. De notulist is Celina. De voorzitter heeft 
het woord en bepaalt wat er wordt besproken. De voorzitter 

is Daniël. We bespreken veel dingen. Zo hebben we de 
pandakooi ook besproken. Dat was al vorig jaar. Dit jaar gaan we voor meer 
speeltoestellen en ballen op het plein. De punten vragen we bij de kinderen in de 
klas. En als we iets hebben besproken vertellen we dat ook in een samenvatting voor 
de klas. Dus dat doen we in de leerlingenraad. 
Celina En Jolien  
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Sinterklaasfeest met surprises   
Na de intocht van Sinterklaas gingen we naar binnen. Het werd tijd voor de  surprises 
te openen! Het was echt super gezellig. We hebben ook nog de polonaise gedaan 

met meester. Dat deden we op de gang en met groep 5 
en 6. We gingen zelfs naar groep 3 en 4. Alleen groep 
1 en 2 waren druk met pietengym. Daar gingen we 
maar niet heen. Iedereen kreeg een cadeautje met 
een mooi gedicht erbij. Toen alle surprises waren 
uitgepakt gingen we de film Vaiana kijken. Aan het 

eind van de ochtend gingen we nog even opruimen en  
        toen naar huis!  

Iris en Marit 

 
Fruit op school  
Dinsdag en donderdag zijn onze vaste fruit dagen. Dat doen 
we altijd in groep 7/8. Maar sinds een paar weken krijgen we 
ook gratis fruit en zo van school. Dat is een project. Dat fruit 
komt op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat delen we dan 
uit. Soms is er fruit wat nog hard is en rijp moet worden. Het is 
een keer peer of appel, kiwi of ananas. Maar ook wel kaki fruit. 
Het is bijna altijd lekker. Soms ken je het niet. Dan weet je niet of het lekker is. Soms 
neem ik wel en soms niet. Maar meestal wel. We krijgen van de tuinder fruit. Dat is 
lekker fruit  
Sem Wiegers 
 

Overblijf 
We hebben op school een overblijf. Daar kan je een broodje eten. Met wat drinken. 
Eten moet je zelf mee nemen. Drinken krijg je bij de overblijf ook wel. Daar zijn wel 
regels.  
Niet met een andere tafel praten. Alleen met je eigen tafel praten.  
Of  Niet zomaar van tafel lopen maar je vinger op steken.  
Niet met de broodtrommels schuifen. 
Niet met de standaartje gooien. 
Dylan Warners en Wouter Witte 
 
 

 Brandalarm 
 Vandaag 7 dec is het brandalarm afgegaan. Het was even schrikken want iedereen 
was bloed serieus. En zelfs de brandweer kwam! We moesten toen rustig onze 

jassen en schoenen aandoen. Van meester mocht je niet rennen, 
rustig lopen. Daarna twee aan twee naar buiten. Toen ging 
meester tellen om er zeker van te zijn dat we er allemaal waren. 
Daarna telde hij opnieuw. Daarna moesten we samen met het 
Kompas naar de Strohalm. Zodat we er zeker van waren dat 
iedereen bij elkaar bleef. Hier ging meester opnieuw tellen. Wat 
super leuk was, waren de oudere mannen die aan het 

voetballen waren. De vijf mannen deden het goed. En ze kregen 
allemaal gejuich van ons allemaal! Gelukkig was het een test om te kijken hoe goed 
we zijn. En of we snel uit de school lopen. De brandweer was weer snel weg. Daarna 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8iqDF6ILYAhWFa1AKHZPZAiUQjRwIBw&url=http://www.bsdebuutplaats.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D929%26fromno%3D913&psig=AOvVaw0SyRHCMf55KyUAK-d4Eb59&ust=1513111179405950
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67YDe6ILYAhXSZlAKHS0IB_YQjRwIBw&url=http://www.weblog-staphorst.nl/staphorst/index.php?/archives/1799-Brandalarm-bij-Mediq-voorheen-OPG.html&psig=AOvVaw1cJgRAbFZr_Fu_47sLAi-9&ust=1513111226323001


gingen we terug naar school. We hadden het er even over dat het best goed was 
gegaan! Dit was de meest schrikwekkende brandoefening ooit!  
Luna Braam en Indy Piontek  
 
 
 
 
 
 
 
 

Handpoppen 
We hebben handpoppen gemaakt van wc papier. En een lijfje 
gemaakt van stof, naald en draad. Die hebben we vast gemaakt 
aan het hoofdje. We doen een poppenkast voor groep 1,2 en 3. 
Erg leuk vinden de kinderen dat. Ook spannend. En grappig. De 
meesters en juffen geven ons een cijfer er voor. 
Shannon de Vos en Kaylah Ottens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste (groot)ouders en verzorgers, 
 
Tientallen onderwerpen worden genoemd wanneer we het over de schoolkrant 
hebben. Alle kinderen hebben heel veel suggesties, ideeën. Kortom groep 7/8 zou 
gemakkelijk een boek vol kunnen schrijven. Wat hebben we weer veel geleerd. Wat 
zijn de kinderen enthousiast en grijpen telkens weer nieuwe kansen aan. Het is 
geweldig om te zien hoe deze jonge kinderen langzaam opgroeien tot tieners. Dat 
gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Maar dat hoort bij het oudere kind en de 
aanstaande brugklasser. Want groep 7 vindt zich toch al bijna groep 8 en groep 8? 
Tja nog een paar maanden en dan zijn zij brugklasser. Een nieuw middelbaar 
schoolleven wacht… Maar wacht ik ga te snel. Veel te snel. Eerst genieten we nog 
met volle teugen van de feestdagen, van de sfeer, van elkaar in de klas, van het 
kerstdiner en natuurlijk van Oud en Nieuw en het vuurwerk! Direct in het nieuwe jaar 
starten we weer met een Zilveren week. Ofwel, een week van aandacht voor elkaar, 
sociaal emotionele spellen, energizers, samen werken als nooit te voren. Een 
prachtig vooruitzicht! Kortom, ik wens jullie allemaal heel fijne, smakelijke en vrolijke 
feestdagen! Graag tot ziens in 2018 ! 
 
Met warme groet, Meester David 
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Stel je eens voor 
Ik ben Jolien Trip. Ik ben negen jaar en zit in groep zeven van obs  
J. Emmens. 
 
 
Welke sport beoefen je en hoe lang zit je er al op? 
Ik zit op schaatsen en dat doe ik al drie jaar. 
 
 
Waarom ben je op deze sport gegaan? 
Ik ben op schaatsen gegaan, omdat mijn vader en tante er ook op zaten en het leek me  leuk.  
 
 
Wat is het leukste moment in je sportcarrière? 
Het leukste was toen ik tweede werd met het baankampioenschap. 
 
 
Vertel zelf iets over deze sport (met wie, hoe het gaat, over de training, kleding enz.). 
Deze sport doe je op een baan van vierhonderd meter of op een shorttrack baan. 

Ik ben lid van de club noordoost Drenthe en we schaatsen op de ijsbaan 
in Groningen. 
De clubkleren zijn het meeste oranje maar ook een beetje blauw en wit.  
Je draagt een salopet (strakke broek), trainingsjas, muts, handschoenen 
en natuurlijk schaatsen!  

 
Voor de training gaan we eerst warmlopen en dan gaan de schaatsen aan. Op het ijs gaan 
we dan oefeningen doen en veel rondjes schaatsen. We oefenen om lang op een been te 
glijden en om in de bochten pootje over te kunnen. Soms doen we ook nog een wedstrijdje 
tijdens de training.  
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Wat heb je nodig? 

- Ballon 

- Confetti 

- Mod podge 

- Kwast of spons 

- Vaas 

 

 

 

 

Zo maak je een  kom van confetti: 

- Blaas de ballon op tot de grootte van de gewenste schaal. 

- Zet de ballon met de onderkant in de vaas. De vaas dient als 

houder.  

- Smeer de bovenzijde in met mod podge met de kwast of 

spons.  

- Strooi confetti in kleine beetjes op de ballon. Smeer er steeds 

een laagje mod podge op. Weer een laagje confetti en weer 

een laagje mod podge totdat er een stevig laagje is ontstaan. Je 

mag de ballon niet meer zien. Het laatste laagje is er een van 

mod podge.  

 

- Laat het geheel een paar dagen drogen. Voel dan of het helemaal droog is. De buitenste laag 

verandert van een witte doffe laag in een glanzende laag.  

- Als je denkt dat ie voldoende stevig is, kan je de schaal van de ballon afhalen. 

- Knip nu de schaal recht af.  En klaar…! 

 

Tip: laat hem goed drogen en stop er niet meteen 

veel spullen in! 

 



 



Activiteitenkalender  

 

 
25-12-2017 - 5-1-2018  Kerstvakantie 
16-1-2018    OR vergadering 
17-1-2018    Leerlingenraad 
24-1-2018    Start Nationale Voorleesdagen 
24-1-2018    Voorleesontbijt 
25-1-2018    Gedichtendag 
26-1-2018    Presentatie groep 1 en 2 
29-1-2018    Juf Marjan jarig 
30-1-2018    MR vergadering 
05-2-2018    Studiedag, leerlingen vrij 
16-2-2018    Portfolio mee 
22-2-2018    Spreekavond 
23-2-2018    Rapport mee 
23-2-2018    Schoonmaakdag 
26-2-2018 - 2-3-2018  Voorjaarsvakantie 
12-3-2018    Leerlingenraad 
13-3-2018    Meester David jarig 
16-3-2018    Pannenkoekdag 
19-3-2018    Meester Jantinus jarig 
23-3-2018    Paasworkshops 
29-3-2018    Paasviering 
30-3-2018    Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
2-4-2018    Tweede Paasdag, leerlingen vrij 
3-4-2018    MR vergadering 
5-4-2018    Juf Aly jarig 
10-4-2018    OR vergadering 
13-4-2018    Portfolio mee 
17-4-2018 - 19-4-2018  Cito Eindtoets 
20-4-2018    Koningsspelen 
18-4-2018    Schoolkrantredactie 
27-4-2018 -11-5-2018  Meivakantie 
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