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Vindt u het ook zo heerlijk, dat de dagen weer langer worden, dat je soms (met je jas aan) al lekker in een 
beschut hoekje in het zonnetje kunt zitten? Even de zonnestralen op je gezicht kunt voelen. Geniet u ook 
zo van de kleine dartelende lammetjes in het land? Van de prachtige veulentjes die je hier en daar op een 
mooie dag al weer buiten ziet lopen? Het geeft mij altijd zo’n blij voorjaarsgevoel. De donkere tijd laten we 
achter ons. Het licht, de zon, kondigt een nieuw begin aan.  
 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het feest van het nieuwe begin. Het 
thema dat we daarbij volgen uit Kind op Maandag is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus vaak 
gebruikt heeft. Pak mijn hand, dan help ik je, dan help ik je uit je verdriet, zorgen en pijn. Pak mijn hand 
maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze 
ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als vraag. 
Pak mijn hand, laat mij niet alleen.  In de Bijbelverhalen horen we hoe Jezus zijn hand uitsteekt naar 
mensen die het moeilijk hebben. Tegelijkertijd horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Misschien 
heeft hij ook wel gebeden: ‘Pak mijn hand.’  
 
Er is een mooi lied bij geschreven.  
 
Jezus ging op weg naar het feest dat Pasen heet. 
Hij vertelde onderweg dat God mensen niet vergeet. 
Hij zei: pak mijn hand, dan help ik jou. 
Pak mijn hand, een nieuw begin. 
Pak mijn hand, ik blijf je trouw  
en ik geef je leven zin.  
  
Donker was de nacht en het kruis kwam dichterbij. 
Jezus bak om kracht en Hij riep: God, helpt u mij? 
Hij vroeg: Pak mijn hand en houd mij vast. 
Wees mijn herder in gevaar. 
Die voor eeuwig op mij past. 
Maak vandaag mijn woorden waar.  
  
Pak mijn hand, dan help ik jou. 
Pak mijn hand, een nieuw begin. 
Pak mijn hand, ik blijf je trouw  
en ik geef je leven zin.  
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Uiteindelijk bevat dit lied ook een opdracht voor ons. Waar we zien dat iemand het moeilijk heeft, kunnen 
wij onze hand uitsteken. Wij wensen iedereen fijne Paasdagen en mensen om zich heen die hun hand 
uitsteken en zeggen: ‘Pak maar mijn hand, dan help ik jou!’. Misschien kunnen we voor die mensen een 
nieuw begin betekenen.  

Evaluatie nieuwe schooltijden. 
Op het ouderportaal heeft u vorige week een link gekregen met daarin vier vragen over de schooltijden die 
we vanaf dit jaar hanteren. We willen heel graag van u weten hoe u hierover denkt. Op dit moment hebben 
64 ouders deze korte vragenlijst ingevuld. We willen natuurlijk een zo groot mogelijk respons. Wilt u, als u 
dit nog niet heeft gedaan, de vragenlijst voor 8 april invullen.  
De kinderen en de teamleden worden ook gevraagd naar hun ervaring en mening over de schooltijden. Op 
grond hiervan gaan we kijken of er aanpassingen nodig zijn. U hoort hier meer over via het ouderportaal.  

Parnassys 
Sinds 1 januari hebben we een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen. We zijn hier erg blij mee, 
omdat het een erg gebruiksvriendelijk systeem is. Echter bij de invoering van een nieuw systeem loop je 
altijd tegen opstartproblemen aan. Bij het overzetten van het oude administratiesysteem naar het nieuwe 
bleken er ook een groot aantal adresgegevens niet te kloppen. Vooral wanneer ouders gescheiden zijn, 
hebben we niet altijd de juiste adressen en telefoongegevens van beide ouders. Wilt u wanneer er een 
wijziging is dit altijd via ons algemene emailadres doorgeven ehdokkum@arlanta.nl  
Op een of andere manier loopt het nog niet altijd goed en krijgen ouders geen email wanneer er een nieuw 
bericht in het ouderportaal wordt geplaatst. Mocht u ook denken, ik krijg weinig berichten, wilt u dit dan 
ons laten weten, dan gaan wij op zoek naar de oorzaak. Wilt u in de tussentijd toch het ouderportaal 
wekelijks controleren. Er staan namelijk elke week nieuwe berichten op.  
Schoolplan, schoolgids en jaarplan. 
Terwijl we volop bezig zijn in het huidige schooljaar denken we in april, mei en juni ook weer na over de 
plannen van de komende jaren. Elk jaar wordt er een schoolgids gemaakt (waarin we beschrijven hoe we op 
dit moment ons onderwijs vormgeven). Ook schrijven we elk jaar een jaarplan, waarin de plannen voor het 
komende schooljaar worden opgenomen. Dit jaar is het echter ook weer tijd voor ons schoolplan. Een 
schoolplan schrijf je voor de periode van vier jaar. In dit geval wordt het geschreven voor 2020 tot en met 
2024. Je geeft daarin als school de lijn aan die je de komende jaren wilt volgen, welke aspecten je vast wilt 
houden omdat ze heel goed gaan, welke vernieuwingen je nog wilt doorvoeren. Met het team, de kinderen 
en de ouders wordt nagedacht over welke accenten we willen leggen, hoe we ons onderwijs kunnen 
verbeteren etc. In principe wordt dit gedaan met de Ouderadviescommissie (waarin 9 ouders 
vertegenwoordigd zijn), de MR (waarin 2 ouders zitten), het team en de leerlingenraad. Mocht u, als ouder, 
ons nog ideeën voor de toekomst mee willen geven dan horen we dat graag. U kunt binnenlopen, een 
afspraak maken, een email sturen of er een telefoontje aan wagen. Wij horen graag uw ideeën.  
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In de Nieuwe Dockumer Courant 
 



Inmiddels zijn we vier weken bezig in de instroomgroep. De meeste kinderen zijn al aardig gewend en 
spelen en werken er heerlijk op los. De eerste werkjes zijn gemaakt en momenteel zijn we druk bezig met 
de projectweek over “wereldkeuken, China”. We maken werkjes, doen spelletjes en gaan zelfs nog lekkere 
hapjes maken binnen dit thema. 
 
In de instroomgroep gaat het vooral om op een speelse manier wennen aan het naar school gaan en de 
schoolregels leren, maar de kinderen maken ook werkjes en we doen taal- en rekenspelletjes. En er wordt 
natuurlijk veel gespeeld, buiten en in de hoeken. 
 
Op dit moment telt de instroomgroep 9 leerlingen, een mooi klein groepje waar de jongste kleuters rustig 
aan school kunnen wennen. De komende tijd komen er in ieder geval nog zeven kinderen bij. 
 
Juf Irene 



De afgelopen tijd hebben we veel geleerd en gedaan.  We hebben de thema’s winter en dieren behandeld. 
Bij het thema winter hadden we een verteltafel in de klas. De kinderen konden het verhaal  van het boek ‘ik 
wil een diamant’ naspelen.  Verder konden de kinderen van suikerklontjes een iglo bouwen en we hadden 
een hoek met  een ijsbaan met koek en zopie. 

Verder hebben we gewerkt over het thema dieren. We hadden een echte junglehoek in de klas. 

Momenteel werken we rond het thema ‘het wereldrestaurant’. Iedere groep heeft een land. Wij werken 
samen met groep 3 over China.  
In de groep  is er ook veel veranderd. De juffen hebben hun dagen omgeruild en een aantal kinderen zijn 
naar de instroomgroep gegaan.  We hebben nu een groep van 20 kinderen. We kunnen merken dat dit meer 
rust geeft voor de kinderen.  



Naar de dierenarts praktijk 
Marieke: ik vond het leuk toen de puppie een drankje kreeg 
Levi: Omdat die poes gjin berntsjes mear mocht en skeert by syn kontsje: dat fûn ik 
in bytsje eng! 
Rayan: toen voelde mijn buik een beetje raar. 
Harwin: en ook een beetje raar…. 
Sam: De dierenarts moest die poes zijn haartjes eraf snoeien. 

De pake van Rayan komt op visite met 3 geitjes 
Rayan: Dat vond ik leuk omdat ze van mij waren. 
Meinte: Wist je nog? Toen schopte het geitje tegen mij aan! 
Serre Joanna: die baby’tjes fûn ik’t leukst  
Jildau: hij hat poept yn e gong. 
Ewoud: dat Rayan dat trucje met een geitje kon doen, was bijzonder. 

De maandopening 
Senne: ik vond toen ikzelf moest zingen het leukst. 
Fenna vd V: Ik moest iets zeggen. Juf zei het een beetje voor. 
Tessa: ik vond het gewoon leuk om te zingen met Tessa 
Thirsa: en ik over de bank lopen en eraf springen 
Danieke: ik was toch een beetje zenuwachtig. 
Jorrit: ik moest de dode takken weg snoeien. 

Het project “de wereldkeuken”: het Spaanse restaurant 
Mathijn: Dat ik ermee speel. Der wol ik ite 
Fenna Z : Als er zoveel eten eten is vind ik leuk. Patat is mijn 
lievelingseten. 



In de herfst hebben we met onze groep en groep 7 bloembollen in de schooltuin geplant. Alle kinderen van 
de EH kregen ook een bloembol mee naar huis. 
Inmiddels zien we in de schooltuin de eerste steeltjes en bloemen boven de grond verschijnen. Hoera, het 
is weer lente! Wie goed kijkt, ziet een onder andere een smiley van bloemen en de letters EH in de 
modder, bedacht door Aimée, Jelmer en Merel. 
Hoe is het met de bloembollen thuis? We hopen dat ook die bloembollen inmiddels ‘wakker geworden’ 
zijn en de tuinen een beetje opfleuren. We zouden het leuk vinden om foto’s van de kinderen met ‘hun’ 
bloem te ontvangen, zodat we die op school een mooi plekje kunnen geven! 
Momenteel werken we aan het project ‘Wereldkeuken’. In groep 1 en 3 hebben we het over China en 
Chinees eten. Er is een bezoekje gebracht aan Kota Radja en we werken in circuitvorm aan het thema. Er 
wordt geknutseld, muziek gemaakt en gezongen, er worden spelletjes gespeeld die met China te maken 
hebben en voor de kijkmiddag wordt iets lekkers klaargemaakt. Hebben de kinderen u al begroet met ‘nǐ 
hǎo’? Komt u dinsdagmiddag 2 april tussen 15.00 en 17.00 uur ook kijken wat wij en de andere groepen 
allemaal gemaakt en geleerd hebben? 
 
In januari vierden we het ‘Letterfeest’. Wat namen de kinderen hun diploma trots in ontvangst! Na dit feest 
hebben we niet stilgezeten. We zijn nu al bij kern 9 en hebben er weer ontzettend veel bijgeleerd. Zo 
leerden de kinderen in kern 8 woorden lezen als hoofd en heb, krans, sla, lach(t), schrift, bank en stoeltje, 
muisje, boompje. 
Ze leerden woordjes schrijven met -ng/-nk, sch-, woorden eindigend op -eer/-oor/-eur en woorden met 2 
medeklinkers vooraan of achteraan. 
We proberen op school veel ‘leeskilometers’ te maken, zodat de kinderen steeds meer geautomatiseerd 
gaan lezen en verhaaltjes beter beginnen te begrijpen. We hopen dat er thuis ook ‘leeskilometers’ gemaakt 
worden. In de bibliotheek zijn veel leuke en geschikte boeken te vinden! 
 
Bij rekenen zijn we bij blok 10. In blok 9 zijn we vooral bezig geweest met minsommen tot 10. 
De kinderen leerden dat je sommige minsommen handig uit kunt rekenen en gauw weet, zoals -1 en -2 
sommen (8-1, 8-2), (bijna) verdwijnsommen (6-6, 6-5) en sommen waarbij je aan de ‘tienvriendjes’ kunt 
denken (10-6=4). Moeilijkere minsommen leerden ze uitrekenen met behulp van het rekenrek. Daarnaast 
maakten ze kennis met de waarde en onderlinge relaties van munten t/m 50 cent. Ze leerden ook kleine 
bedragen te betalen met die munten. 
In blok 10 leren de kinderen getallen t/m 100 opzetten en aflezen op de kralenketting en komen sommen 
t/m 20 aan bod. Er wordt gewerkt aan het memoriseren (meteen weten) van het optellen en aftrekken t/m 
10. Op dit moment hebben we op vrijdag ‘tutorrekenen’. De kinderen uit onze klas zijn dan samen met een 
maatje (tutor) uit de bovenbouw aan het rekenen. 
Tijdens de Kanjertraining hebben de kinderen complimenten aan elkaar en aan zichzelf gegeven. Ze 
hebben geleerd hoe je stevig, zelfverzekerd kunt staan en stelden zichzelf op die manier voor aan de hele 
klas. Ook deden we vertrouwensoefeningen. 



Sinds de voorjaarsvakantie hebben we twee nieuwe leerlingen in onze groep: de broers Pieter-Jakob en 
Rienk. We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school! Welkom! 
Op de pagina’s hieronder ziet u verschillende ‘woordwebben’. De kinderen hebben er in hun groepje aan 
gewerkt. Op deze manier komt u nog wat meer te weten over de verschillende vakken en activiteiten! En 
dan te bedenken dat de meeste kinderen aan het begin van groep 3 nog moesten beginnen met leren lezen 
en schrijven! 😊 
 
Hartelijke groet, 
 
juf Marja & juf Baukje 





Even een terugblik op de afgelopen periode van groep 4.  Met spelling zijn we volop bezig met het 
inoefenen van de spellingsregels, bijv:  woorden met een – d achteraan, verkleinwoorden, ng / nk 
woorden  en –ei  en – ij woorden. Erg lastig allemaal om dat goed onder de knie te krijgen. We oefenen 
met ons werkboek maar ook met leuke spelactiviteiten. 
Bij de taalles hebben we geoefend om zelf een gedichtje te schrijven en om een bedankbriefje te 
schrijven. De kinderen hebben elkaar in de klas ook een briefje geschreven, leuk om te maken, maar.. 
nog leuker om te krijgen!! 

Een gedicht:                                                            Bedankbriefje aan de ouders: 
Het was een lange reis.                                                         Voor de vaders en de moeders. 
Maar toch kreeg ik ijs.                                                           Dank je wel dat julie zo lief zijn en bedankt dat jullie zo goet 
En daarna ging ik naar school.                                             zorgen voor de kinderen en dat de kinderen bij jullie moogen 

En toen ging ik naar de Noordpool.                                    wonen en de broers en zusen en broertjes en zusjes, 
Juf heeft het over een beer.                                                 dat we daar leuk mee kunen speelen. 
En ik leer.                                                                                 En dat we op een leuke school ziten en dat we daar leuke 

En het was feest.                                                                    vrienden maken en dat de jufen lief zijn, en dat we goet 
En ik lees.                                                                                 kunen werken. 
Ik zag een muis.                                                     
En ik deed de muis in de kluis.                                             Groetjes van Annemaartje en Brent. 
Ik deed een koek. 

 In mijn doek. 
En de school word gesloopt.                                               
En mijn moeder kookt. 
Ik ging naar Spanje.  
En ik zag een kanjer. 
Ik ga naar de kerk. 
En daarna ging ik naar men werk. 
Ik doe een dans. 
En ik zie een gans. 
Ik heb een broek. 
En ik lees een boek. 
  
Hester en Lieke. 

Na het portfoliogesprek heeft iedereen weer een nieuw leerdoel bedacht, binnenkort gaan we hier 
mee starten. 
De nieuwe laptops komen hierbij goed van pas!! 
Elke vrijdagmorgen zijn we nu bezig met tutorrekenen.  Samen met een maatje uit een hogere groep 
oefenen we nog eens extra met b.v.: de tafels, de klokken en leessommen. Vaak sluiten we af met een 
leuk rekenspelletje. 



We hebben een leskist met 40 boeken in onze klas, 
 deze kist hebben we gehaald van de bibliotheek. 
 Er zitten verschillende soorten boeken in: 
 informatieve boeken, Friese boeken, Engelse boeken, 
 gewone leesboeken en samenlees boeken. 
 Sommige boeken zijn erg populair en onderling 
 wordt dan afgesproken wie na wie het boek mag lezen. 
Op 17 april a.s. gaan we een bezoek brengen aan de bibliotheek in Dokkum. 

Maaike en Sophia schrijven over hoe het gaat in groep 4: 
 
We kunnen taal al heel goed en we zijn ook goed in speling. We kunnen de tafel van 1,2,3,4,5,8 en 10. 
We zijn goed in rekenen. We kunnen ook héél goed samenwerken en we kunnen goed schrijven. 
We zijn beezig met de spaanse keuken. We kunnen elkaar goed vertrouwen. We kunnen mooi schrijfen 
en we zijn lief voor elkaar! 

Op woensdag 13 maart zijn we naar het Fiskershúske in Moddergat geweest. Een leuke en leerzame 
excursie.  Eerst kregen we wat informatie over het Fiskershúske en daarna was er een speurtocht 
waarbij we op zoek moesten naar de plaatjes van “Klaske”.   Als we die gevonden hadden moesten we 
samen een vraag beantwoorden en het foute antwoord doorkruisen op de antwoordenkaart. Van de 
letters die overbleven kon een woord gemaakt worden. 
Na afloop zijn we nog even samen boven op “de Séedyk”   geweest. Een hele beleving met die harde 
wind die er toen stond! 



In week 12 en 13 werken we aan het project Wereldkeuken.  Groep 4 werkt dan  
samen met groep 2.   
Wij werken over de Spaanse keuken en over het land Spanje. 
 
Niek en Ruben vertellen erover: 
 
We gaan een Spaanse projekt doen op school en we moeten ook tot tien leren tellen. 
We gaan ook Spaans eten koken en Spaanse woorden leren.  We gaan bij imand naar huis om te koken, 
misschien gaan we tapashapjes maken. Er is ook stierenvegten en we kennen ook een klup uit Spanje: Real 
Madrid. Sinterklaas is ook in Spanje en in Spanje is het heel warm. 
En er zijn ook heel veel voetbalkluppen, je kan er swemmen en er is een zee. 
Er is ook een vakansiepark, er gaan heel feel mensen in het fliegtuig er naar toe. Er is ook een mevrouw 
die de flaminko dans doet. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op de kijkmiddag van het project : de Wereldkeuken. 
Dinsdagmiddag 2 april van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Juf Irene en juf Anke  



Heerlijk, de lente is begonnen, de dagen worden langer, dat geeft weer extra energie!  
Die energie hebben we ook wel nodig want wat leren we veel in groep 5. Met rekenen zijn we bezig met 
de grote keersommen, deelsommen en ook deelsommen met rest. De tafels blijven helaas een punt van 
aandacht… Ook leren we al oppervlaktes uitrekenen.  
Met spelling blijven de –molen- en –mollen-  woorden steeds weer terugkomen en het blijft lastig. Door 
heel veel te oefenen wordt dat steeds beter.  
Op dit moment zitten we midden in onze projectweek “wereldrestaurant”. Samen met groep 7  leren, 
maken en ontdekken we veel over Italië en zijn keuken.  
Op 2 april kunt u hier zelf ook van meegenieten tijdens onze kijkmiddag.  
Ook zijn we druk bezig met de spreekbeurten, knap hoe de kinderen al voor de klas iets durven vertellen 
en presenteren!  
Elke vrijdag hangt er een raadsel op het raam, dus tot slot nog even een raadsel:  
  
 Welk woord van 4 letters wordt korter als je er 2 letters aan toevoegt?  
  
In de klas zijn we, om te ontspannen, ook druk aan het vingerhaken!  
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vingerhaken  
Je krijgt van juf een bolletje wol en je begint met een lus. Daarna maak je twee lussen om je wijsvinger. 
De achterste lus haal je over de andere lus.  
Als we klaar zijn met het werk mogen we vaak vingerhaken. Als je bolletje op is ga je naar juf en krijg je 
een nieuw bolletje wol.  
  
Jornt Jan en Sanna  
  
           
  
  
  
  
  
  



Gym  
Wij doen soms nog een eindspel, bijvoorbeeld het james-bond spel. Dan moet je een paar tennisballen naar 
de overkant brengen. Maar er zijn ook kinderen en die hebben een bal die moeten de andere kinderen 
afgooien. Die kinderen met de tennisbal moeten worden afgegooid en je kan ook nog schuilen achter kasten 
en andere dingen maar daarvoor moet je soms tennisen en tikkertje, soms slingeren aan de touwen en soms 
trefbal. En dan de jongens tegen de meisjes.  
  
Bernt en Tim  
  
Taal en spelling  
Bij spelling doen we heel veel met molen en mo-l-len. Dat is voor sommigge wel heel lastig maar de meeste 
kinderen vinden het makkelijk. Maar ook een paar vinden het nog moeilijk maar iedereen maakt weleens 
een fout, dt mag weleens hoor, want daar leer je weer van.  
Met taal leren we bevoorbeeld: een vliegtuig is even snel dan een ander vliegtuig, we leren met dan en als. 
Dat vinden sommige kinderen ook wel moeilijk maar het maakt niet zoveel uit als je een fout maakt want we 
hebben het blok nog maar net.  
  
Sven en Mark  
  

  Project wereldkeuken/Italië   

We hebben soms een project. Nu hebben ale groepen het over een 
land. Groep 5 doet samen met groep 7. Groep 5 en groep 7 doen het 
over Italiejë. We hebben het over het eten van Italiëje.  Groep 1 en 3 
hebben het over Cina. Groep 6/8 hebben het over Indija. Groep 2/4 
hebben het over Spanje en we hebben veel plezier.  
Fenna Cuperus, Nynke en Melissa  

Groene, witte en rode poppetjes bij Snappet  
Iedereen in de klas heeft een briefje gekregen. Daar kan je elke dag een kruisje opzetten. Als je vier  groene 
poppetjes hebt dan krijg je iets.   
Bij drie fouten achterelkaar moet je bij juf komen. Bij een groen poppetje doe je het goed, bij een grijs 
poppetje zit je er tussen in en bij rood doe je het een beetje fout.  
We hebben een blokje met de kleur rood, groen en geel. Heb je je blokje op rood dan moet je doorwerken 
en stil zijn en bij groen mag je de som die je moeilijk vindt overleggen en bij geel mag je zachtjes 
overleggen. Er staat ook een ? op je blokje. Als je hem daarop zet dan komt juf of meester langs om je te 
helpen en je moet je oefenschrift gebruiken. En je moet er iedere dag voor zorgen dat je een groen 
poppetje hebt.    Elina en Alberta  



Gym 
Op woensdag ochtend hebben wij gym. We fietsen er samen met meester heen. Onze gym meesters zijn 
meester Tom en meester Jesse. Meester Jesse wil graag gym meester worden. Dus hij doet nu meestal 
de gymlessen. We hebben verschillende thema’s. Ons vorige thema was gooien en vangen. Nu is ons 
thema schoppen. Na ons is groep 7 aan de beurt. Die krijgen dan dezelfde gymles. Als we klaar zijn doen 
we vaak nog een eindspel. Ons eindspel is meestal tikkertje.  

Natuurles 
Wij als groep 6 hebben elke maandag natuurles. We worden deze natuurles een expert in een soort 
vogel. Bijvoorbeeld de: merel, ekster, buizerd, blauwe reiger, enz. we maken een poster van een vogel 
soort. We hebben groepjes van vier. Ieder groepje moet een poster maken.  En we moeten dan 
informatie op internet opzoeken. We moeten dat dan ook presenteren. We hebben er een printstift bij 
nodig. Sommigen  hebben er ook een PowerPoint bij gemaakt. 

Snappet 
Groep 5, 6, 7 en 8 maken gebruik van snappet. Het is een tablet waar je alleen maar schoolvaardigheden 
op kan. Je kan er ook engels op leren (languanut). Of andere talen. Als je een fout maakt op snappet dan 
krijg je soms min punten. En als een som goed hebt dan krijg je meestal plus punten. Op snappet heb je 
ook werkpakketten. Daarmee kan je dingen oefenen die je nog moeilijk vind. Iedereen heeft een eigen 
leerdoel. De een heeft languanut en de ander handlettering (of iets anders).  



Schoolzwemmen 
Wij hebben een keer in de maand schoolzwemmen met 
groep 5, dat is op een donderdag. We krijgen 
driekwartier les, en een kwartier vrij zwemmen. De 
meisjes van groep 6 zitten in de kleine hokken. De 
jongens zitten samen met groep 5 in een groot hok, en 
de meisjes van groep 5 zitten ook samen in een groot 
hok. 
 

Project wereldrestaurant 
Op school hebben we een project over India. 
We doen het samen met groep 8. Groep 6 
ging met groep 8 iets leuks doen. In groep 8 
hebben we olifantjes van klei gemaakt. Dat 
was best lastig. Het klei blijft plakken aan je 
handen. We gaan de olifantjes nog versieren. 
In groep 6 Gingen we een poster over India 
maken. Eerst gingen we naar een filmpje 
kijken. Van dat filmpje moesten we vragen 
beantwoorden. Daarna gingen we op een 
site bezig met de poster. Die site heette 
MeetingWords.com . Het was wel een 
onbeveiligde site. We gingen een powerpoint 
maken over India. Op die PowerPoint stond 
allemaal informatie over India. Niemand 
kreeg de poster af. Dit was de informatie 
over India.  
 

 

 
 
 
 
 
Rekenen 
Het volgende is rekenen. Bij rekenen hebben we al heel 
veel dingen geleerd. Zoals: Breuken, Cijferen, Sommen 
afronden tot 10.000. We zijn nu bezig met Cijferen. 
 

Spelling 
Met spelling zijn we momenteel bezig met de dubbele letters. Zoals: letters of knippen. Dat is het 
eigenlijk voor spelling.  

School 
Het volgende onderwerp is: De school zelf. Het gaat heel goed met de school. We hebben een 
klassendienst. Een klassendienst is een groep met kinderen die samen bespreken over wat er op school 
gaat veranderen en praten over wat goed en niet zo goed gaat. In de klassendienst: Groep 8: Anna en 
Thymen. Groep 7: Silke en Thijs. Groep 6: Sanna Margriet en Thymen. Groep 5: Enna en Jort Jan. 
Iedereen is tevreden over onze school. Met de wc’s gaan het niet zo goed. Maar daar hebben we aan 
gewerkt. Eerst ging iedereen alle deuren op slot doen zonder dat er iemand op zat, iedereen maakte de 
spiegel/grond vies met zeep, Ze spoelen niet door, of er lag plas op de grond óf mensen gooien spullen 
in de wc-pot. Maar nu gaat het beter. Want nu stinkt het niet meer, zijn de  spiegels/vloer schoon en we 
gooien niks meer in de wc’s.  



In deze nieuwsbrief vertel ik u meer over de gang van zaken in groep 7. Dagelijks werken de kinderen erg 
hard aan rekenen, taal en spelling. Op dit moment zijn we met spelling veel bezig met werkwoorden. Het 
kwartje begint bij steeds meer kinderen te vallen, we blijven oefenen! Bij rekenen behandelen we 
onderwerpen zoals cijferend vermenigvuldigen, staartdelingen, rekenen met procenten en werken met de 
rekenmachine. Omdat er best veel nieuwe strategieën aan bod komen oefenen we deze ’s middags nog een 
keer in het oefenkwartier. De boekbesprekingen zijn allemaal geweest en de kinderen laten nu een mooie 
spreekbeurt laten zien. 
  
De afgelopen tijd was groep 7 ook veel bezig met het dansen. We hebben drie danslessen gehad van Stefan 
en tijdens de laatste les kwam Saco Velt zelf ook mee. Hij heeft ons nog extra tips gegeven en hij heeft een 
aantal danskoppels in de A-klasse geplaatst. Op donderdag 7 maart was het dan zover, de auditieronde. De 
kinderen hadden er veel zin in en ze vonden het ook wel een beetje spannend! Het was een erg mooie 
ervaring om daar te staan met de hele klas. Er werd prachtig gedanst door alle danskoppels! Op woensdag 5 
juni mogen we onze danskunsten nog een keer vertonen, dit keer tijdens de grote finale in de Harmonie!  
  
Op dit moment zijn we bezig met het project “Wereldrestaurant”. Wij hebben samen met groep 5 het land 
Italië toegewezen gekregen. We zijn veel aan het opzoeken, brainstormen en samenwerken. Op dinsdag 2 
april kunt u zien wat wij allemaal hebben gedaan!  
  
De afgelopen tijd zijn we niet vaak naar gymnastiek geweest op vrijdag. Dit komt door andere activiteiten of 
vrije dagen. Ik heb met de kinderen afgesproken dat we deze gemiste gymlessen nog in gaan halen. We 
gaan op de volgende data zeker naar gym: 5 april, 10 mei, 17 mei, 7 juni en 28 juni.  
  
Juf Esther 



Welkom op de pagina’s van groep 8. Groep 8 werkt momenteel aan het thema India. Samen met de 
kinderen uit groep 6 knutselen we én maken de kinderen ‘iets’ voor de kijkmiddag.  
Voor dit project hebben we een bezoek gebracht aan de Thai Wok to Go. We keken naar de vele 
ingrediënten en hebben ervaren hoe het wordt bereid en hebben heerlijk geproefd. Bedankt Wok to Go, 
een hele leuke en lekkere ervaring! 
Naast het bezoek aan Wok to Go kookten de kinderen samen met de jongens van ‘de Stadshap’. Prachtig 
om ook deze vaak ongeziene talenten van kinderen te zien. Stefan en Leo bedankt voor de fijne 
samenwerking! 
Op het moment van schrijven hadden de kinderen hun ‘stukjes’ voor deze nieuwsbrief al klaar. Ze wisten 
dus nog niks van de verrassingsuitjes naar Wok to Go en Stadshap.  
 
In de klas werken we o.a. aan de verkeersregels, want op donderdag 4 april hebben de kinderen het 
theoretisch verkeersexamen. 
April is een drukke maand voor de kinderen, want op dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de kinderen 
de eindtoets van IEP. De aprilmaand wordt afgesloten met 3 dagen naar Ameland, want dan staat het 
schoolkamp op het programma. 
Volop drukte dus in de hoogste groep.  
 
Groeten van de meesters! 
Ronald, Henk en Justin 

Boekbesprekingen 
Wij hebben in groep 8 een boekbespreking gehad. 
Bij een boekbespreking moeten de kinderen een 
boek uitkiezen en dan er een presentatie over 
maken. We beginnen dan met de inhoud en dan 
worden er dingen verteld over het boek. 
Bijvoorbeeld over de hoofdpersonen, de auteur, de 
illustrator en nog veel meer. Bij de auteur kun je 
bijvoorbeeld vertellen hoe hij/zij heet, hoe oud 
hij/zij is, waar ze vandaan komt en nog meer. Dat 
doe je dus ook bij de illustrator. Je krijgt op het 
einde tips & tops, en daarna nog een cijfer. We 
hebben een boekbespreking gehad sinds groep 6. 
We proberen dan telkens een beter cijfer te krijgen. 
En dit was het laatste jaar met een boekbespreking, 
want volgend jaar zitten we op de middelbare 
school. 
Tseard en Erik 

Engels lezen 
Wij moeten om de zoveel tijd engels lezen. Meester 

heeft dan engelse boeken uit de bibliotheek 
gehaald. Die boeken gaan wij dan in tweetallen 

lezen. Dat doen we dan een kwartier. Meester doet 
dat om onze engels beter te leren. We mogen zelf 
kiezen welk boek we lezen. Er zijn dunne boeken, 
maar ook dikke. In de dunnen boeken staan er op 

bijna elke pagina een paar regels en in de dikke 
wordt het echt boek in het engels. Bij de meeste 

kinderen helpt het wel. Sommige kinderen kunnen 
engels heel goed en een paar kinderen moeten het 

nog een beetje leren. Daarom als je een betere 
engels lezer hebt met een kind dat het nog een 

beetje moet leren. Kan de betere de andere kind 
engels leren. En zo gaan we engels lezen. 

  
Gemaakt door Lotte de Jong 



Persoonlijke opdracht groep 8 
In groep 8 hebben wij een persoonlijke opdracht. Een persoonlijke opdracht is een opdracht voor jezelf en 
die moet je aan het einde van het schooljaar af hebben. Een opdracht kan zijn een speurtocht, een uitje of 
een debat je kunt van alles krijgen.  
Meester heeft allemaal papieren met opdrachten en leest een stukje voor en vraagt of het voor iemand 
geschikt is. Zoals dit stukje van een speurtocht houd jij van taal? Vind je de lessen uit het boek zo saai? 
Dan is deze opdracht JOUW opdracht! En als je het wat vind steek je je vinger op en krijg je de opdracht. Je 
weet van te voren nog niet dat je een speurtocht doet. Je weet alleen dat je iets met taal doet. Je komt er 
pas achter als meester de opdracht geeft wat je moet doen met taal.  
Nu weten jullie wat je kunt verwachten met een persoonlijke opdracht. Een tip voor de volgende groep 
wees creatief! 
  
Gemaakt door: Elske en Roos 

Projectweek-wereldkeukens 
Wij zijn deze week een project gestart over de wereldkeukens. Donderdagmiddag was de opening van het 
project. De opening van het project werd geopend met een toneelstuk. Het ging zoals we zeiden over de 
wereldkeuken met de landen: China, Italië, Spanje en India.  
Er werken twee groepen samen groep 1 en 3, China groep 2 en 4, Spanje groep 5 en 7, Italië en groep 6 en 
8, India. Deze  groepen werken samen. 
Door de school hangen woorden in de talen van de landen waarmee word gewerkt met ondertiteling. Ook 
in de klassen is het thema van de landen te zien. De komende week wordt van alles over het land geleerd. 
Aan het einde wordt alles gepresenteerd. 
  
Gemaakt door: Dirk en Robert van groep 8. 



Speciale gymles 
Normaal hebben wij op een woensdag een gewone gymles van meester Tom. Meester Henk zit bij de 
marechaussee en had een militaire trainer uitgenodigd om ons een cursus zelfverdediging te geven. Wij 
hadden ons er erg op verheugd om dat eens te leren. We begonnen met een paar oefeningen op speciale 
kussens. Later deden we een paar oefeningen als iemand je bij je keel pakt. Dat waren leerzame 
oefeningen voor ons. We mochten het uitoefenen op elkaar. Niet heel hard want dan zou het gevaarlijk zijn. 
Kortom het was een leerzame maar ook een leuke les. 

Wist u datjes  
Wist u dat we meester Ronald, meester Henk, stage meester Justin en stage juf  Iris hebben? 
Wist u dat we projectweek hebben? 
Wist u dat we 25 kinderen in de klas hebben? 
Wist u dat het nu 11.24 uur is? 
Wist u dat we een speciale gymles hebben gehad? 
Wist u dat we binnenkort  op kamp gaan? 
Wist u dat dit een heel interessant weetje is? 
Wist u dat we op Dockinga zijn geweest? 
Wist u dat Tianna en Silke deze weetjes maken? 
Wist u dat we in groep acht zitten? 
Wist u dat dit het laatste weetje is? 


