
  
 

 

In de donkere dagen voor kerst, kijken we verwachtingsvol uit naar het Licht. Zowel binnen als buiten 
komen steeds meer lichtjes tevoorschijn. Huizen en tuinen worden verlicht. Kleine lichtjes die dapper 
het steeds vroeger invallende donker weerstaan. De donkere dagen voor kerst is een metafoor voor 
het donker dat vooraf gaat aan dat eerste sprankje licht dat belooft dat het beter kan worden, dat 
het anders kan zijn. We compenseren het donker door een oriëntatie op het licht, een verlangen 
naar het licht. In die zin hebben de lichtjes die het straatbeeld in de winter bepalen een prachtige 
symbolische functie. We vieren met kerst dat Jezus als het Licht in onze donkere wereld kwam en 
komt. We wensen u allemaal gezegende kerstdagen en een gezond en goed nieuwjaar.  
 
 

Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars 
maakt de nacht minder zwaar 

Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem 
maakt de dag minder stil. 

Eén vonk 
kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot 
het begin van een lied 

Eén kind 
het begin van een toekomst. 

Eén wens 
het begin van een jaar. 

 
 
  



  
 

 

Leesmotivatie 
Juf Hiltje is onze taalleescoördinator, ze volgt op dit moment de cursus Open Boek. Tijdens deze 
cursus leert ze van alles rondom het stimuleren van lezen en het vormgeven van leesbeleid. In het 
kader van deze cursus introduceert ze bij het team nieuwe werkvormen. De afgelopen weken heeft 
ze in alle groepen De Taalronde geïntroduceerd. De kinderen kunnen u er vast iets over vertellen. De 
komende tijd gaat ze kritisch naar ons leesbeleid kijken en komt ze met voorstellen voor 
verbeteringen. Zo gaan we in januari kritisch naar onze schoolbibliotheek kijken. Zijn de boeken 
voldoende aantrekkelijk, wat is oud en moet worden vervangen. Welke boeken lezen de kinderen 
graag… etc. Ook willen we de kinderen meer verschillende vormen van teksten aanbieden. Eén 
daarvan is natuurlijk het bekende stripboek. We zijn daarom op zoek naar tijdschriften zoals Donald 
Duck, Tina, Katrien Duck, Zo zit dat, Junior National Geographics, Minecraft etc.  Natuurlijk kunnen 
we stripboeken ook goed gebruiken. Mocht u thuis nog iets hebben liggen waar u niets meer mee 
doet, wilt u dit na de kerstvakantie inleveren op school of meegeven aan uw kinderen. 
 
Daarnaast was er een ouder met een goed idee n.a.v. de boekenmarkt tijdens de kinderboekenweek. 
De kinderen waren daar zo enthousiast hun boeken aan het verkopen en kwamen met leuke nieuwe 
boeken weer thuis. In sommige buurten zie je van die leuke kleine kastjes met boeken staan 
(boekenhuis, boekenstation) waar je een boek kunt lenen. Als je het hebt gelezen mag je het weer 
inleveren of doorgeven of er een ander boek inzetten. Dit leek deze ouder ook een leuk idee voor ons 
op school. Dat zijn we helemaal met deze ouder eens en daarom introduceren we na de 
kerstvakantie: HET EH BOEKENHUIS. In de gang bij de Fetzezaal komt een kast te staan waar de 
kinderen hun boeken, die ze niet meer willen houden, inzetten. Ze kunnen zelf een ander boek 
meenemen. Als ze het gelezen hebben mogen ze het boek houden, terugzetten of aan iemand 
anders geven. Het kunnen allerlei boeken zijn prentenboeken, voelboeken, informatieve boeken, 
voorleesboeken, spannende boeken, sprookjes, gedichten, stripboeken, Nederlandse boeken, Friese 
of Engelse boeken. Alles mag in ons boekenhuis! Wilt u deze boeken ook na de vakantie inleveren.  
 
 
Ouderbijdrage 
De MR heeft tijdens de vergadering in december de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 
vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de vrijwillige bijdrage, het schaatsen, het zwemmen, de 
schoolreisjes en het kamp. Voor de verschillende groepen zijn onderstaande bijdragen vastgesteld:  
37,50 voor groep 1 en 2 
45,00 voor groep 3 en 4  
70,00 voor groep 5 en 6  
90,00 voor groep 7 
150,00 voor groep 8 
 
Bijna alle ouders hebben ondertussen toestemming gegeven om het bedrag in 1x (februari) of 4x 
(december, februari, april en juli) te incasseren. Door omstandigheden lukt het niet om de eerste 
bedragen in december te incasseren. Daarom zullen we voor de ouders die hebben aangegeven dat 
we de bedragen in 4x mogen incasseren, de eerste keer in januari 2019 incasseren i.p.v. december 
2018. 
 
  



  
 

 

Leerlingen 
De afgelopen weken hebben opnieuw veel ouders voor onze school gekozen. Groep 1 groeit enorm 
en zit in december op 25 leerlingen. Vanaf januari tot juli komen daar nog een groot aantal leerlingen 
bij. Daarom zijn we blij te kunnen zeggen dat we na de voorjaarsvakantie met een instroomgroep 
starten. De kinderen in deze groep komen elke ochtend op school en zijn ’s middags vrij. In deze 
groep komen alle leerlingen die in de periode vanaf januari 2019 vier jaar zijn geworden. Hoe we dit 
precies gaan vormgeven is nog niet duidelijk. In januari gaan we met het team kijken hoe we dit 
concreet handen en voeten gaan geven. U hoort hier later meer over.  
 
Zieken 
Zoals u weet zijn er twee leerkrachten langdurig ziek. Juf Anne Geertje van groep 1 en juf Carla van 
groep 7. Voor beide leerkrachten geldt dat ze hard aan het werk zijn om beter te worden. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk en om dan antwoord te geven op de vraag ‘hoe gaat het met juf …’is lastig.  
Juf Carla beschreef het als volgt.  
 
Ik ben onderweg  
de berg weer op  
de klim kost tijd en veel energie  
ik kom soms steile hellingen tegen  
en soms diepe kloven  
het pad kronkelt  
niet wetende wat er achter een bocht is  
een verrassing…….een inzicht  
bergbeekjes die kabbelen  
helder of juist erg troebel  
blaadjes op mijn pad  
of juist een versperring  
ik moet er doorheen  
mooie vergezichten zijn er gelukkig ook  
wetende dat er een top is  
zie ik nu alleen nog maar het pad  
Ik ben onderweg 
 
Beide leerkrachten zijn blij met de aandacht en kaartjes die ze krijgen, bedankt daarvoor!  
Voor juf Anne Geertje geldt dat ze niet terug zal keren in het onderwijs. Samen met een coach gaat 
zij in het nieuwe jaar kijken naar een andere functie waarin ze haar talenten kan inzetten. We hopen 
en wensen beide leerkrachten heel veel kracht en sterkte in dit moeilijke traject.  
  
Verkeerssituatie 
Bij slecht weer zien we weer meer ouders die hun kind snel even in de auto brengen. Wilt u dan de 
tut en d’r ut hanteren zoals deze bedoeld is:  dus niet parkeren, maar alleen om uw kind(eren) uit de 
auto te laten en door te rijden.  
 
 

 

 



  
 

 

   



  
 

 

  



  
 

 

U zult het vast gezien en ook gehoord hebben van de kinderen, dat we vanaf de 

zomervakantie verschillende (speel)hoeken in de gang hebben gehad. Deze sluiten uiteraard 

aan bij het thema dat op zo’n moment centraal staat. 

Het rollenspel en verschillende leeractiviteiten komen spelenderwijs hierin aan de orde. 

In de Sinterklaashoek inpakken(passen en meten), ‘schrijven’ in het sinterklaasboek en de rol 

van Sint en Piet naspelen. In de bouwhoek werd de stoomboot afgebouwd en in de 

kersthoek stond de kribbe, lagen er verkleedkleren en werden de prachtigste kerstbomen 

gebouwd met echte slingers en ballen erin. 

Groep 1 en 2 spelen ook samen wel in deze hoeken, zo leren ze elkaar kennen, leren samen 

te werken en leren van elkaar.  

Bij de opbouw van de hoeken zijn de kinderen er zo mogelijk actief bij betrokken en waar dat 

kan, nemen ze zelf ook wel spullen mee. 

In de klas zijn we gestart met een taalhoek. Per thema liggen er mappen met hierin 

verschillende werkbladen, materialen en spelletjes om mee te experimenteren. 

Zo nu en dan worden er ook 2 tablets gebruikt. 

Per thema staan 1 of 2 letters centraal. De kinderen mogen hiervoor voorwerpen meenemen 

voor op de letterkast. Er zijn er een paar die daar heel fanatiek mee bezig zijn. Prachtig! 

  



  
 

 

In de donkeren dagen voor kerst maken we het gezellig in de klas. De lichtjes branden en ‘s 

morgens vroeg brandt het ‘haardvuur’! 

Deze kerst gaan we ook wat ‘doen’ voor ouderen in Dongeraheem. 

We hebben een kort kerstprogramma ingestudeerd en gaan dat opvoeren op het podium. 

Ook worden de bewoners verrast met een zelfgemaakt kerstkaartje. 

Daar hebben we hard aan gewerkt, de kaartjes zijn prachtig geworden en ik heb van niet één 

gehoord dat ze de kaartjes zelf wilden houden, dat is echt heel knap! 

De foto’s van dit uitje zijn binnenkort weer te bewonderen op het schoolportaal. 

Tot slot allemaal een goede vakantie fijne Kerstdagen, en een gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toegewenst. 

 

Juf Clarie en juf Geertje  



  
 

 

De kerstvakantie staat bijna voor de deur! We hebben een gezellige maar 

ook drukke periode achter de rug. 

Op 5 december kwamen Sint en zijn Pieten een bezoekje brengen aan de 

EH waar we ons natuurlijk erg op hadden verheugd. Van tevoren hadden 

we goed geoefend met de ‘Pepernotensamba’ zodat we dit in de 

Fetzezaal aan hen konden laten zien. Toen we later op de ochtend ook 

allemaal nog eens een cadeautje van de Sint kregen was het feest 

natuurlijk compleet.  

Na de Sinterklaasdrukte zijn we nu in de klas bezig met het aankomend Kerstfeest: de 

Adventskaarsen worden aangestoken, we zingen kerstliedjes en luisteren naar het 

geboorteverhaal van Jezus. De kinderen hebben ook erg zin in de kerstwandeling morgen! 

Waar werken we op dit moment aan bij het leren lezen? 

We zijn alweer aan het eind van kern 5 aanbeland. Nog maar een paar letters te gaan! De 

nieuwe letters in kern 5 waren: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en 

‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere 

dag. 

En de kinderen die met zon-materialen werken, leren woorden lezen waarin steeds meer 

‘moeilijkheden’ worden gecombineerd: 

* eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt; 

* tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst; 

* tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje; 

* eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht; 

* eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei; 

* tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde; 

* tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel; 

* tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, 

bakker. 

  



  
 

 

Sinds kort hebben we ook 10 laptops met touchscreen in de klas gekregen, waar de kinderen 

steeds beter mee uit de voeten kunnen. We gebruiken deze nu als extra activiteit bij Veilig 

Leren Lezen, maar na de kerstvakantie willen we ze ook gaan gebruiken voor extra 

rekenactiviteiten bij de rekenkast. Een prachtige aanvulling in de groep en de kinderen zijn 

dan ook erg enthousiast om er mee te werken! 

Rekenen 

We zijn op dit moment bezig met tellen t/m 100: tellen in sprongen van 10, wat zijn de 

buurgetallen, etc. Naast de methode zijn we hiervoor ook gestart met het zgn. ‘100-

dagenproject’. Dit project gaat om de basis, nl. het opbouwen van de getallen in de juiste 

getal posities, op een hele concrete manier. We gebruiken hiervoor drie bekertjes (voor de 

eenheden, tientallen en honderdtallen). Op elk bekertje hebben we een stukje 

schoolbordfolie geplakt, zo kunnen we de getallen steeds aanpassen. Elke schooldag 

plaatsen we 1 rietje in een bekertje. Natuurlijk zijn we begonnen in het meest rechtse 

bekertje. Op de 10e dag hebben we met een elastiek een bosje van de 10 rietjes gemaakt en 

dat bosje van 10 is verhuisd naar het bekertje met de ‘tienen’ Op het bekertje van de tienen 

hebben we een 1 geschreven, in het bekertje van de enen kwam nu een 0: het getal 10 

kwam dus te voorschijn!  

Zo gaan we steeds verder opbouwen tot we aan het getal 100 toe zijn. 

De kinderen hebben verder bij klokkijken de kwartieren geleerd en ook 

blijven we goed oefenen met de + en – sommen. 

 

 

Afscheid 

Helaas moeten we na de kerstvakantie afscheid nemen van Stijn, hij gaat samen met zijn 

vader, moeder en zusje Isa verhuizen naar Sneek. Tot ziens Stijn, we wensen je heel veel 

succes toe op je nieuwe school! 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe, en veel heil en zegen voor 2019! 

Hartelijke groet, 

Juf Baukje en juf Marja 

 

 



  
 

 

In november heeft groep 4 een techniek circuit gedaan samen met groep 8.  

De opdracht was: maak een robot van hout, spijkers, schroeven, ijzerdraad en 

bierdoppen. Van te voren hadden  de duo’s  van groep 4 en 8 samen een 

ontwerp gemaakt. 

 
Vervolgens konden ze er samen 2 middagen aan werken. Gelukkig was er hulp 
van een moeder, een vader en 2 stagiaires. Dank jullie wel voor jullie hulp! 
 
Op zich ging het best goed, maar soms waren er wat “probleempjes” omdat de 
juiste maat spijker ontbrak, of omdat het juiste formaat hout er niet was. Maar… 
desondanks zijn de resultaten wel erg mooi geworden.  Inmiddels zijn de 
werkstukken al mee naar huis genomen en heeft u ze al kunnen bewonderen. 
 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het leren 

van de tafels. De tafel van 10 en 5 hebben alle 

kinderen inmiddels al  opgezegd en voor de Kerstvakantie moet 

de tafel van 2 ook nog geleerd worden.  

Elke dag oefenen we de tafels wel even: de ene keer met een 

bewegend leren oefening,  de andere keer  met een balspel. Nu 

we 10 nieuwe laptops in de groep hebben en nog 2 computers, 

kunnen de kinderen fijn in tweetallen de tafels online oefenen. 

Elke week, op maandagmorgen, 

rekenen we ook op de computers in 

het computerlokaal. We maken dan gebruik van het programma 

Muiswerk, dit kan uw kind ook thuis doen. Elk kind krijgt dan 

rekensommen op zijn / haar niveau. 

Fijn, dat de moeder van Hester en Niek ons elke week daarbij 

helpen!! 

Op 5 december kwamen de Sint en de Pieten bij ons op school én ook  in de klas.  

In de Fetzezaal hebben de kinderen van groep 4 het Sint ABC gedaan, voor de 

Sintviering van groep 1 t/m 4.  Alle kinderen hadden een letter en vertelden hier iets bij 

en elk had ook een passend voorwerp bij zich.  

Reactie van één van de kinderen was: “oh… ik vond het zó  spannend, ik trilde helemaal toen 

ik mijn verhaaltje moest zeggen, mijn benen wilden niet stil blijven staan”.  



  
 

 

Nu …is het bijna Kerstvakantie en zijn we bezig met de Kerstverhalen, Kerstliedjes en 

knutselwerkjes van Kerst. 

We wensen iedereen hele fijne Feestdagen en veel geluk en gezondheid voor 2019. 

 

Juf Irene  en juf Anke.     

 

  



  
 

 

De donkere dagen voor kerst…. het haardvuurtje brandt gezellig elke 

ochtend in de klas en we zingen weer prachtige liederen. Wat gaat de 

tijd snel en wat hebben we al veel beleefd, gedaan en geleerd! 

Met rekenen zijn we druk bezig met de deelsommen, ook al met rest, 

de kinderen komen er nu dan ook wel achter dat het toch wel handig is 

dat ze de tafels goed beheersen. Oefenen blijft belangrijk!  

Met spelling herhalen we heel vaak de molen en mollen woorden, ook leren we woorden 

met ei/ij en au/ou en zijn we bezig met de ch. 

In de eerste week van december deed groep 5 de 

maandopening. We speelden het verhaal van Simson uit. 

Simson die verliefd werd op Delila, heel erg sterk was, maar 

doordat zijn vlechten werden afgeknipt zijn kracht verloor! Wat 

vonden ze het spannend om op het podium, voor de hele 

school te spelen en te zingen! Maar wat ging het toch goed! 

Verder van onze kant niet veel nieuws, de kinderen vertellen u 

veel meer! 

Rest ons niks meer dan u gezegende kerstdagen te wensen en 

alle goeds voor het nieuwe jaar en natuurlijk een fijne vakantie! 

 

Groet van Janny Leistra en Rixte Zijlstra       

Elfjes over kerstfeest 

Kerst          Kerst                                                                                                                                      

vrolijk kerstfeest          kerstman rendier                                                                      

kerstboom leuk versieren    Jezus is geboren    

de kerstman komt langs    iedereen zinkt in koren 

cool       leuk! 

 

door: Sanna en Jornt     door: Fenna Wiersma en Roël 



  
 

 

Kerst       Kerstmis 

kerstboom kerstballen    kerst boom 

kerstboom op tuigen     kerst is leuk 

de koning is gebooren    nog fijne kerst dagen 

Jezus       einde kerst 

 

door: Iris en Mark     door: Nicole en Sven 

 

 

 

Kerst       Kerst 

groene kerstboom     kerstballen kerstboom 

Jezus is geboren     slingers hangen rond 

iedereen vindt het leuk    kerstballen en slingers hangen 

cadeautjes!      mooi! 

door: Lucas en Jorrit     door: Margreet en Youri 

 

 

 



  
 

 

Kerstboom      Kerst 

kerst cadeaudtjes     bal boom 

kerstman kerstkrans kerstbal    een kerst boom 

Jezus is eindelijk geboren    een mooie kerst boom 

Betlehem      bol 

 

door: Tim en Luca     door: Joyce en Bern 

Groep 5 

wist je dat groep 5 29 kinderen heeft dat zijn best veel het is een heele leuke klas we doen 

veel dingen doen zow als rekenen timboektoe meesters Danny lessen zijn heel leuk we doen 

ook engels  dat is leuk op dinsdag komt meester justin soms als we nog tijd hebben gaan we 

buut verstop doen wij hebben ook muiziekles in groep 5 dat is leuk we moeten ook  met 

groep 1 werken ze zijn heel schateg. Zij zijn heel druk hihi we lachen  en we makken lol we 

haben leuke activitijten we gaan film kijken en knutselen voor arme kinderen voor colombia 

we helpen kinderen voor kinderen die hier warens was het denk ik best leuk om film 

Techniekcircuit 

Bijna elke week hebben we een techniekcircuit .we hebben er zin in. Meester Danny helpt 

ons. We moeten samen met groep1.Wand groep1 moet nog veel leren .Als we het moeilijk 

vinden dan helpen we elkaar. We hoppen dat groep1 het leuk vind. En dat groep1 later werk 

kan vinden . Wij denken dat groep1 het wel leuk vind  En we weten zeker dat ze werk 

kunnen vinden.  

 

van marthijn en nynke 

 

Groep 5 

Hallo wij zijn groep 5. en we gaan het over allemaal onderwerpen .Onderdeel  1 bijbel 

verhaal : dat we hebben altijd  als eerste van de dag. We hebben het nu over zacharias die 

net weer kan praten .  Zijn vrouw  elisabed kreeg een baby en die heet johannes  . de 

buurvrouwen dachten dat hij naar zijn vader vernoemt was. Onderdeel 2  Snappet :  we 

hebben nu een tablet in groep 5 daar doen we snappet op . we maken lessen en werkpakket 

. we kunnen er ook spelling op doen . Onderdeel   3 : pauze. we eten eerst fruit en daarna 

gaan we naar buiten . Onderdeel 4 : Toetsen maken . sins we in groep 5 zitten maken we 



  
 

 

echte toetsen en dan krijgen we een papier mee van de toets naar huis . en dan moeten wij 

het thuis leren . Onderdeel  5 : spelling . we hebben allemaal categorieën. zo als de ij/ei en 

molen en mollen. als we klaar zijn dan mogen we flitsen. onderdeel 6: schrijven. we schrijven 

in ons werkboek. Drie kinderen schrijven aan elkaar een daarvan schreef in groep 4 

aanelkaar maar nu niet meer. onderdeel 7: timboektoe. we hebben altijd op donderdag 

timboektoe . wand en we hebben dan ook muziek . onderdeel 8: taal . taal is best makkelijk . 

we hebben er niet zo veel over te vertellen . onderwerp 9 : opstel . opstel  hoort eigenlijk bij 

taal . opstel is heel leuk .  onderwerp 10 :  Blits .bij blits hebben we het nu over de dierentuin 

. we hebben een tussen toets van blits gehad. en het ging heel goed.   

Dit waren onze 10 onderwerpen: Alberta, Dylana en Marith  

Gym meester Marten 
We lopen zelf naar gym en juf gaat mee. Hij is de liefste  gym meester van de hele 
wereld. hij geeft leuke gym. hij  heeft leuke  vakken.  En we heden een parcours gedaan 
. en dat was heel leuk . en we hebben en tik spel gedaan .en was leuk. En in het laatste 
vak hebben we geklauterd . dat was heel leuk allemaal heel leuk. 
fenna c. en marin. 

Kerst 

wij gaan met de klas een kerst wandeling doen  en daarom moesten we potjes verzamelen 

daar hadden we wel zin in .we  gaan door de wijken we wetten ook wanneer het is  

woensdag. kerst is ook een verhaal van god advent zit er ook dicht bij we hebben op school 

ook kerstbomen wij hebben thuis ook een kerstboom.  we   hebben in de kerst  ook een actie 

met lege flessen voor Matteo en zijn broertjes bij daar bij ook mensen die op straat zwerven 

gelukkig verzamelen geld  voor in Colombia hij was in groep 1 tot 8 een presentatie over 

gedaan en gelukkig maar. en we gaan knutselen 2 euro intree om film te kijken .kerst is 

eigenlijk heel bijzonder kerst is een feest van ligjes en olibolen en vrolijkheid er is in de stad 

ook een kerstmarkt op 14 december wij gaan daar wel heen en wij elina en enna dan maar 

wij wensen u een vrolijke kerst dagen Enna en Elina 

 

 
 



  
 

 

 

Wat hebben we gedaan vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie 

We hebben veel geleerd. Bijvoorbeeld: Breuken. Daar zijn we om 17-12 ook nog mee bezig 

geweest. En we zijn bezig met maatbekers . Dan moesten we een maatbeker meenemen. 

Toen gingen we bezig met: Liters, centiliters, deciliters en milliliters. We zijn ook bezig 

geweest met ons eigen leerdoel. De ene had bijvoorbeeld: Engels en de andere weer 

handlettering. Bij Engels gebruikt iedereen Languagenut.com. Bij handlettering krijgt 

iedereen een schriftje en daarin kunnen ze oefenen. We doen af en toe ook wel eens een 

spel. Zoals Levend Memory. Dat doen we natuurlijk met de hele klas. We hebben ook 

woorden met ’s geleerd. Zoals: Auto’s en Panda’s enz. We hebben een taalronde gedaan. 

Dan moest je eerst kijken naar een poster. Die poster stond vol met plaatjes. Je moest één 

plaatje uitkiezen en die moest je tekenen op papier. Daarna moest je daar een verhaaltje 

over schrijven. Die moest je in je oefenschrift schrijven. Daarna moest je het verhaaltje 

overtypen. We doen ook iets met de fijne momenten pot. Er zit bijvoorbeeld in: dat we de 

hele dag gingen knutselen, en dat sinterklaas in groep 6 kwam, en dat we gingen spelen in 

de pauze, en zwemles, en nog voetballen in de pauze enz. En we vinden het super leuk in 

groep 6.  Joël, Thymen en Sanna Margriet 

 

We willen jullie bedanken voor de goede oudergesprekken en we wensen jullie een fijne 

kerstvakantie toe en alvast een gelukkig nieuwjaar. Hartelijke groet, Juf Hiltje en juf Marieke  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAw4yGm6ffAhVRY1AKHZtYB60QjRx6BAgBEAU&url=http://www.workforcesolutionsgroup.org/voorkeur-kerst-christelijk-eee-29.phpt&psig=AOvVaw1yJ1CzmOig8d8FBqVFOyBJ&ust=1545147985896675


  
 

 

 

  

Wensen voor  

  2019 

Gelukkig 

nieuw jaar 

Richard 

 

Feestelijk 

nieuwjaar  

Chantal 

Leuk jaar 

Guylan  

Een fijn 

2019! 

Dinanda 

Een fijn 

nieuwjaar 

Jorja 

Een leuk 

2019 

Anouk 

Een heel fijn 

2019 

Alisha M. 

Een vredig 

2019 

Jesper 

Grappig en 

mooi 2019 

Eline 

Gezond 

leven  Sanna 

Margriet Een gezond 

2019 

Myla 

Prettige 

feestdagen 

Joëlle 

Mooi en 

gelukkig   

Lisanne 

Sportief 

2019           

Rien 



  
 

 

 

 

  

Wensen voor  

  2019 

gelukkig 

2019 

Froukje 

Vrede  op 

aarde  

Mare S.  
Een gezond 

2019 

Eelkje 

Een mooi 

2019 

Elin 

Een gezond 

jaar  

Ayla 

Een gezellig 

2019  

Bente 

Een fijn 2019 
Alisha Sae 

phae 

gelukkig 

nieuwjaar 

Christina 

Een blij  jaar 

Iris 

Een sportief 

2019 

Ditmer 

 

Een sportief 

2019 

Ditmer 

Een gezond 

2019  

Joël 

Een blij jaar 

Julian 

Gelukkig  

nieuwjaar 

Mare N.  

Gelukkig 

nieuwjaar 

Thymen 

Een sportief 

2019 

Ditmer 



  
 

 

Het jaar 2018 zit er alweer bijna op, het schooljaar gaat snel! In groep 7 zijn er veel nieuwe 

dingen voor de kinderen: werken met Snappet, huiswerk en veel nieuwe lesstof. Met 

Snappet kunnen de kinderen zelf zien hoe het gaat. Ze krijgen per som te zien of ze het goed 

of fout hebben. De kinderen kunnen per leerdoel zien of ze het streefniveau (hun eigen 

niveau) hebben behaald en hoeveel sterren ze hebben. Op deze manier hebben de kinderen 

goed zicht op hun eigen ontwikkeling en vooruitgang. 

 
Met rekenen komen we veel nieuwe dingen tegen zoals: 
miljoenen, miljarden, kommagetallen, grote deelsommen, 
procenten, etc. Met taal zijn we bezig met o.a. voegwoorden, 
signaalwoorden, het gezegde, het leren invullen van een 
formulier en woordenschat. Bij aardrijkskunde bespreken we de 
Europese Unie, zeeklimaten en landbouw in Polen. Met 

geschiedenis kijken we terug naar de Renaissance, de ontdekkingsreizen, de 80-jarige oorlog 
en de Gouden Eeuw.   
 
Na de kerstvakantie zullen wij al redelijk snel beginnen met het afnemen van de Cito toetsen 
van rekenen, begrijpend lezen, lezen en spelling. Begin februari krijgt u het eerste portfolio 
toegestuurd. Eind januari starten wij ook met de eerste dansles van Saco Velt, iets waar veel 
kinderen nieuwsgierig naar zijn.  
 
De kinderen van groep 7 vertellen u hieronder meer over wat wij zoal hebben 
gedaan in groep 7.  
 
Namens deze weg wil ik u graag fijne feestdagen wensen en een gezegend 
nieuwjaar! 
 
Juf Esther  
 
Gastles over gehandicaptenzorg 
Op woensdag 21 november gaf de moeder van Mirte C een gastles over meervoudige 
handicapten. Ze werkt namelijk bij Us Dream: een verblijfplaats voor handicapten.  Ze was 
hier met Jostein en Richard. Ze werden allebei gehandicapt bij hun geboorte. Ook zijn ze 
meervoudig gehandicapt. Jostein heeft bijvoorbeeld epilepsie dat houdt in dat hij niet tegen 
flikkerende beelden kan.  Richard is een ernstige meervoudige gehandicapte jongeman. De 
moeder van Mirte C vertelde hoe het bij Us Dream was. Wat is Us Dream: dat is de naam van 
het gebouw waar ze verblijven.  De handicapten hebben het erg naar hun zin en worden 
goed verzorgd. 
 
The end  
 
  



  
 

 

Huiswerk groep 7 
In groep 7 krijgen een boekje huiswerk mee. Het thema van ons 
huiswerkboekje is woordenschat. Er zitten 15 thema’s in één boekje. We 
moeten het elke vrijdag  op school hebben. Als je het vaker dan 2x vergeet 
neemt juf contact op met je ouders. Er zitten ook nog + opdrachten. Na de 
kerstvakantie krijgen we een nieuw boekje. 
 
Gemaakt door: Meike van Dellen   
 
Meester Lukas 
Meester Lukas is een stagiair op onze school hij helpt bij moeilijke opdrachten en helpt juf 
ook. Meester komt met de bus naar school, maar hij komt soms wel te laat. Meester legt 
geen opdrachten uit maar helpt wel met de opdrachten. Meester is er altijd behalve op 
woensdag en vrijdag. Meester is 18 jaar oud. 
 
Natuur met groep 3 
In groepjes van 2 of 3 moesten we een ontwerp maken voor bloembollen voor in de tuin van 
de Eben Haëzer. Een week later werd gekozen wie hadden gewonnen. Dat 
waren: Merel, Jelmer en Aimée. In groepjes van acht ( 4 kinderen uit groep 
7 en 4 kinderen uit groep 3 ) gingen we de bloembollen planten en gaten 
graven.In de lente zien we het resultaat! 
 
Schaatsen 
Elke vrijdag voor vijf weken lang gingen we met groep 7 en 8 met de auto naar Leeuwarden 
om te schaatsen in de Elfstedenhal. Het was 25 minuten rijden ongeveer. Er waren 
verschillende groepen zoals: roze, geel, oranje, blauw, rood en groen. En toen gingen we 4 
weken achter elkaar lessen van  drie kwartier en 5 minuten vrij en de  laatste les was de  
Elfstedentocht met koek en chocolademelk. 
Gemaakt door Jurjen en Wymer. 
 
Sinterklaas  
Sinterklaas is dit jaar hier gestrand,  
En is toen ook op deze school beland. 
We gaan het hebben over de intocht en surprises. 
 
Intocht: het begon met de hollende pieten en daarna kwam met plezier de Sint ook nog 
lopend en fit aan. Daarna gingen de pieten wat snoepgoed uitdelen, maar ze hadden  een 
discussie over de pakjes. Vervolgens  kwam er een idee want de pakjes waren niet mee, toen 
kwam de vuilniswagen, met wat cadeaus aan jagen. Dan naar binnen, laat het feest dan 
maar beginnen.  
Surprises: de cadeaus konden bestaan uit een surprise of een gedicht en ook nog allebei. De 
meesten kregen een surprise met nog een gedicht er bij. De dobbelsteen was toen de 
hoofdrol als je een zes gooide dan mocht je iets pakken maar niet die van je zelf. Het 



  
 

 

eindigde met de vertelling van wie wie had. 
 
Einde  
 
Snappet 
Wij hebben sinds groep 7 een tablet en wij gebruiken Snapppet. Het maximale aantal sterren 
dat je kan halen is 4. Na de les moeten we altijd in de plus werken. Bij de plussommen kun je 
plus krijgen. We hebben als vakken Rekenen, Taal, Spelling, Woordenschat(Extra), 
Automatiseren en Flitslessen.  Als je flitsles doet dan komt er een woord in beeld dan gaat 
het woord weg dan moet je het woord typen.  
Als je op een vak klikt staat er lessen, Werkpakket, Groei Richting streef niveau, Streef 
niveau behaald en Hulp nodig. Iedereen wil  alleen natuurlijk streef niveau behaald. 
 
Techniek met groep 3 
Wij hebben een keer techniek met groep 3 gedaan. We begonnen met een proefje. Ik en 
Silke mochten dat doen. Het ging over een paperclip. We moesten vragen aan de twee 
groepen wat ze dachten. Drijven of zinken? Het zag er gelijk uit. En….. het zonk. Toen deden 
we er een vierkantje van wc-papier. Het bleef drijven, maar op ons papier ( Ja die hadden we 
) moesten we hem naar beneden duwen. En toen zonk hij weer. Er stond ook op dat we 
moesten vragen: wat is er gebeurt, hoe denk je dat dit komt? Gelukkig konden ze 
antwoorden. Daarna gingen we aan de slag met het thema drijven en zinken. In groep 
7 moesten we een bootje van aluminiumfolie maken en inschatten hoeveel knikkers 
er in zouden kunnen. In groep 3 moesten we voorwerpen op water leggen. Maar 
eerst moest je op een papier invullen of het zou drijven of zinken. Ook in de 
fetzezaal moesten we iets doen. Een kommetje van klei maken en proberen hem te 
laten drijven. 
EINDE van: Sigrid van der Veen  
 
De trap van gr. 7                   
Er was eens een trap… HIJ WAS DONKER BLAUW! Nou, hij was donker blauw toen wij op 
deze school kwamen. 6 jaren en ¼ jaar (Denken wij). Na een tijdje was opeens een 
stuk trap geverfd! En de kleur was licht blauw! De Schilder kwam Schilderen zo nu en 
dan. 
Richard en Pieter Jorn  
 
Vissen groep 7 
Wist u dat wij guppy’s in onze klas hebben. Kinderen van groep 7 maken de bak 
schoon. De eerste stap is pak eerst 2 bakjes en daarna vis je de guppy’s uit de bak met  
een visnetje. Daarna giet je het water eruit en dan maak je de steentjes schoon. Dan 
maak je de bak schoon. Dan doe je de steentjes er weer in en dan giet je schoon water 
erin en dan doe je de guppy’s erin. Ze staan in onze vensterbank met een ruit dus als je in de 
gang loopt kan je de guppy’s zien!! Groetjes Frouke, Baukje Anna en Famke  



  
 

 

Nog een paar dagen en we hebben kerstvakantie. Even twee weken uitrusten en genieten 

van de gezellige feestdagen na een periode van hard werken. De kinderen hebben zich niet 

verveeld in de afgelopen periode. Zo beleven de kinderen elke week wel iets speciaals. 

Voorbeelden zijn: schoolschaatsen, schoolzwemmen, projecten, actieweek Colombia, 

Escaperoom, bewegend leren.  

We zijn ook blij dat we meester Justin als stagiaire mogen hebben, de kinderen hebben 

gewoon 3 meesters (!) wat een luxe (al zullen de kinderen dit natuurlijk niet altijd zo 

ervaren). 

Na de kerstvakantie gaat het vizier op de volgende stap: het voortgezet onderwijs. Voor de 

kinderen en ouders altijd een bijzondere periode.  

De kinderen schreven de onderstaande stukjes, we hebben een selectie gemaakt. 

We wensen u allen fijne feestdagen en een gezond 2019 toe. 

De meesters Justin  - Henk - Ronald  

Sinterklaas 

5 December in groep 8. Het was de dag dat sinterklaas bij ons kwam. En dat was natuurlijk 

weer leuk. 

Hij kwam lopend op school.  De pieten hadden vuilniszakken mee in plaats van de zakken 
met pakjes. Gelukkig kwam er precies op dat moment een vuilnisauto langs. En daar zaten 
gelukkig de zakken met pakjes in. Alle kinderen waren blij en opgelucht. Eenmaal in de 
klassen werden de cadeautjes gegeven. En de gedichten voorgelezen.  Meester Henk 
deed ook mee en had iets gemaakt voor Anna. Het leek aan de buitenkant net een 
normaal cadeau. Maar dat was het niet het waren keukenrollen  en eierdozen . 
Anna Eliza had iets voor meester Henk gemaakt.  Kortom het werd en gezellige 
ochtend. 
Gemaakt door Bente en Tymen 

Engelse/Friese projecten 

In onze klas doen we veel leuke dingen. Één van die dingen is projecten. Tot nu toe hebben 

we twee Engelse projecten gedaan en zijn we bezig met het Friese project. Eerst maken we 

de groepjes met de stokjes daarna gaan we wat ideeën bedenken voor wat we allemaal 

kunnen doen met de opdrachten die we van meester hebben gekregen. Dan gaan we aan de 

slag meestal krijgen we ’s middags de tijd ervoor. Op een donderdag of vrijdag gaan wij dit 

dan presenteren als we klaar zijn. En als we klaar zijn dan krijgen we van meester een cijfer 

en nog wat tips als dat nodig is.  Dan is de middag vaak wel voorbij en heeft iedereen 

genoten van de leuke middag.  Gemaakt door: Karst en Anna! 



  
 

 

Continurooster 

Sinds dit schooljaar hebben we een continurooster.  Vorig jaar hebben we gestemd of we 

een continurooster willen of niet. We beginnen nu om half negen en we zijn uit om half drie. 

Vorig jaar begonnen we ook om half negen, maar toen waren we uit om kwart over drie. Bij 

de kleuters is het anders. Zij hebben op maandag en donderdag een lange dag. Op de andere 

dagen zijn ze om kwart over twaalf uit. Op woensdag zijn wij om kwart over twaalf uit. Om 

tien uur gaan we naar buiten, dan zijn we een kwartier buiten. Om kwart voor twaalf gaan 

we in de klas eten, om twaalf uur gaan we naar buiten, om half één begint de middag.  

Amko en Silke 

Wist u dat…. 
We 25 kinderen in de klas hebben? 
We alleen meesters hebben? 
We 1 keer in de maand zwemmen hebben? 
We elke dinsdag en donderdag huiswerk en zelfstandig werken hebben? 
We elke maandag en woensdag gymnastiek hebben? 
Onze meesters meester Henk en meester Ronald heten? 
We een stage meester hebben? 
We met Snappet werken? 
We woensdag thuis eten en op andere dagen op school? 
Groetjes Tseard en Tianna  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegend leren 
Het is heel saai als je gewoon in of op  je boek/ tablet moet werken. Dus de oplossing is 
Bewegend leren! Je bent in beweging heel goed voor je conditie! En je leert ook nog eens 
wat super leuk toch! Groep 8 doet dit vaak met taal of spelling en zij vinden het super leuk. 
We doen het vaak even tussendoor zodat we niet altijd stil zitten. Hoe werkt het nou? 
Meester heeft een PowerPoint gemaakt en wij gaan dan staan en dan moeten we lopen en 
er verschijnen dan allemaal woorden die je dan bijv. moet ontleden. Zo werkt het dus en als 
je dit leest hoop ik dat je juf of meester dit ook gaat doen. 
Gemaakt door: Roos & Don 
  



  
 

 

Actie Colombia 

Zaterdag 15 december is Mateo Schouwstra-Atsma naar Colombia gegaan. Hij gaat daar 

samen met zijn broers en ouders helpen, want daar is een kindertehuis (CRAN) hij heeft daar 

zelf 2 weken gewoond en daarna is hij geadopteerd. De kinderen van groep 8 hebben 

daarvoor geld opgehaald. Op maandag 10 december is al het zendingsgeld naar de actie 

gegaan. Op dinsdag 11 december hebben de kinderen werkstukken gemaakt. En dat zijn 

kerstbomen en kaarshouders van klei. En die middag zijn de kinderen in de wijk gegaan om 

flessen op te halen. Dat waren er meer dan 700.  Donderdag 13 december hebben de 

kinderen van groep 8 een knutsel en filmmiddag georganiseerd. Waarbij 63 kinderen op af 

kwamen. En vrijdag 14 december hebben de kinderen van groep 8 de werkstukken verkocht. 

Uiteindelijk is er een bedrag opgehaald van 750 euro. 

Gemaakt door: Elske en Dirk 

 
 
 
 

  



  
 

 

 

 


