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Pasen 2012 
 

We zitten middenin de 40 dagentijd waarin we naar het Paasfeest toeleven. We zijn op weg naar het 

feest van de opstanding, het feest van een nieuw begin! We hadden gehoopt dit jaar een Paasviering 

in de kerk te kunnen organiseren, helaas is dit nog niet mogelijk. Daarom vieren we dit schooljaar 

Pasen in de klas en krijgen alle kinderen een Paasattentie mee naar huis. Een attentie die niet alleen 

lekker is, maar die de kinderen ook nog eens kunnen gebruiken om het verhaal van Pasen thuis te 

vertellen. 

 

Covid-19 

Het is een hele poos goed gegaan, maar helaas gaat, ondanks alle genomen maatregelen, ook onze 

school niet voorbij aan coronabesmettingen. Enkele kinderen zitten thuis in quarantaine vanwege 

een besmette naaste, en op dit moment zitten de leerlingen van groep 8 ook thuis in quarantaine 

vanwege een positief geteste klasgenoot. Uit voorzorg werken de broertjes en zusjes van deze 

leerlingen ook thuis, zo hopen we het aantal besmettingen in de kiem te smoren. 

We willen u daarom met klem vragen om de huidig geldende Covid-maatregelen in acht te nemen. 

Waar eerder kinderen met lichte verkoudheidsklachten nog wel naar school mochten komen, is dat 

op dit moment niet aan de orde. Een beknopt overzicht van de huidige regels voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd (4-12 jaar): 

 

-(lichte) verkoudheidsklachten? (zoals loopneus, snot in/uit neus, niezen, kuchen, meer dan 

incidenteel hoesten, keelpijn) = thuisblijven. 

-Koorts? = thuisblijven. 

-Is er iemand binnen het huishouden die naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft of last van 

benauwdheid? Of iemand binnen het huishouden die getest wordt/is en wacht op uitslag? = 

thuisblijven 

 

Uw kind is weer welkom op school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is of bij een negatieve 

testuitslag (ook al zijn nog niet alle klachten weg) 

Twijfelt u, dan kunt u altijd even bellen met school. We kunnen dan samen de beslisboom doorlopen. 

 

Personeelszaken 

Zoals u eerder in een bericht op het ouderportaal kon lezen, heeft juf Dorien in de voorjaarsvakantie 

een ongelukje gehad waardoor ze een hersenschudding heeft opgelopen. Helaas gaat haar herstel 

niet zo voorspoedig als gehoopt en duurt het langer dan in eerste instantie gedacht. Daarom is er 

vanaf deze week een tijdelijke vervangster en dat is mevr. Petra de Groot. Zij is tevens directrice van 

cbs ‘De Hoeksteen’.  

 

In deze tijd wordt er ook een start gemaakt met de formatie van volgend schooljaar. Hoewel hier nog 

veel dingen over besproken moeten worden, kunnen we u hier alvast wel melden dat zowel juf 

Geertje als juf Clarie (beide juffen van groep 2 dus) hebben aangegeven dat dit hun laatste schooljaar 

als groepsleerkracht op de EH zal zijn. We zullen aan het eind van dit schooljaar op feestelijke wijze 

afscheid van hen nemen.  

Wij wensen u en jullie alvast gezegende Paasdagen toe!  

 

Team EH 
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Belangrijke data  

14 april   gewone lesdag  

7 juni, 8 juni, 9 juni  kamp groep 8 

10 juni    Administratieve dag | kinderen zijn deze dag vrij 
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Hallo Allemaal, 

Wat heerlijk dat het lente weer is begonnen. De kinderen genieten hier 
ook zichtbaar van. De zandbak kan weer open en daar wordt naar 
hartenlust in gespeeld.  

Kinderen genieten van de zon en de geuren in 
de lucht. Na de kerstvakantie zaten we weer thuis te 
werken. Gelukkig konden we de kinderen wel elke 
maandag even op school treffen. Dat was wel heel erg 
fijn. Thuis hebben de kinderen en natuurlijk  ook de 
ouders goed hun best gedaan, onze dank daarvoor! 

 

Nu kunnen we gelukkig wel weer naar school, ook al blijft 
de onzekerheid van Corona om ons heen dwalen. Zolang 
we niet verkouden zijn mogen we gelukkig gewoon naar school. We hebben gewerkt 
met het sprookje 'Goudlokje' en zijn nu volop bezig met het thema Pasen en Lente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo hebben we het over Dottie de kip. De kinderen leren bijv. wat broeden is. Op de 
vraag wat gebeurt er wanneer ik een ei kapot maak? Krijgen we verschillende 
antwoorden:  een ei om op te eten, chocola, een kuikentje (veel kinderen hoorden al 
gepiep uit het ei komen) een wit ei, een nat ei.  

Zo mooi om te horen hoe de kinderen er over denken. De kinderen leren de 
levenscyclus van de kip. Maar ook leren ze wat broeden is, een eierdooier, gekookt 
ei, gebakken ei, haan, kip, kuiken enz.  
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Tot slot hebben een aantal leerlingen met juf Willemien een ei gebakken en een ei 
gekookt, hier hebben we tijdens het broodeten mooi van kunnen proeven. Vraag de 
kinderen thuis maar of ze het verschil nu weten tussen een gekookt of een 
gebakken ei. Ze kunnen heel goed helpen met eitjes pellen. 

Ook zijn we bezig met jonge dieren die in de lente worden geboren. De kinderen 
krijgen mooie beelden via het digibord  te zien van de lammetjes van juf Petra. De 
kinderen hebben gezien hoe een lammetje wordt geboren. Een paar kinderen vonden 
dit wel een beetje vies en glibberig, anderen vonden het weer zeer interessant om te 
zien.  

 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief stond dat stagejuf Cindy zou komen, maar deze juf komt 
niet meer. We hebben nu op maandag en dinsdag hulp van juf Amoun en op 
donderdag juf Willemien. Onze groep is nu inmiddels gegroeid naar 27 leerlingen.  

Een welkom aan Veerle, Isa-Lynn, Jent en Sarah, zij zijn na de voorjaarsvakantie bij 
ons in de klas gekomen, we wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Eben Haëzer. 
Binnenkort komen er nog 4 leerlingen bij in groep 1 en dan komen er niet meer.  

Voor nu Fijne paasdagen toegewenst, hartelijke groet, van groep 1 juf Adry en juf 
Petra  
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Ei koken en bakken 
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8 februari, een bijzondere dag in dit schooljaar. 
Na 5 weken thuisonderwijs ging de deur van de school weer open. 
Wat fijn om elkaar weer te zien, weer samen in de kring te zitten en lekker 
te kunnen spelen met de klasgenootjes. 
Het lokaal was al in de wintersfeer, maar buiten was het ook echt winter. 
Heerlijk spelen in de sneeuw en nieuwe dingen doen en ontdekken! Dat was 
echt genieten en leren en daar kan eigenlijk geen les tegen op! 

 
Bij elk thema hebben we verschillende (leer-speel) hoeken ingericht. Samen in de hoeken, 
leren van elkaar, heel belangrijk voor het rollenspel en de sociale vaardigheden. 
Ook de reken en taalbegrippen komen in hoeken en werkjes aan de orde. 
We hebben 2 weken over het sprookje ‘Goudlokje en de 3 beren’ gewerkt.  
De kinderen waren heel enthousiast, prachtig om te zien en samen mee bezig te zijn!  
Op het schoolportaal hebt u veel foto’s van de verschillende activiteiten kunnen zien! 
 
De nieuwe letters op de lettermuur zijn de g van goudlokje en de l van lente. 
In duo’s hebben we een dobbelspelletje gespeeld, met daarop alle geleerde letters. Kom je 
op een letter, dan bedenk je daar een woordje mee!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Proefje met tulpen: bloemen hebben water nodig 
Door ecoline in het water te doen, kun je na een poosje  
zien dat de tulpen de kleur van het water aannemen.   
 
 
Een lesje over zaaien, hoe doe je dat, wat heeft een zaadje nodig 
om te gaan groeien, het komt allemaal aan de orde in de lente-lessen. 
 
Iedereen heeft trots een zelfgemaakt tuintje mee naar huis 
genomen. Zelf zaadjes van de tuinkers in het potje zaaien. 
En er thuis een mooi plekje voor zoeken, er goed voor zorgen 
en wachten tot het gaat groeien. 
 
In de gang is een prachtige bloemenwinkel ontstaan. 
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Met de kinderen bedenken wat daar allemaal voor nodig is, materialen verzamelen en  door 
verschillende kinderen werden er spullen van huis meegenomen. 
Zo ‘groeit’ de lentehoek en is iedereen er actief bij betrokken.  
Er wordt naar hartenlust in gespeeld, de mooiste boeketten worden samengesteld en 
verkocht! 
 
Bij het thema Lente hadden we ook weer een aantal denksleutels. 
Denksleutels zijn uitdagende vragen of opdrachten die kinderen aanzetten tot creatief 
denken. 
Op de ‘Nietes-sleutel’ stond de vraag:  Noem 10 dingen die niet kunnen groeien, of wat zie je 
nooit in de lente? Op de ‘Brainstorm-sleutel’ : Welke oplossingen kun je bedenken om te 
zorgen dat de vogels het pas gezaaide zaad niet wegpikken?  
Er is veel fantasie en de mooiste antwoorden komen tevoorschijn.                
 
Op de foto:  
De ‘Bouwsleutel’ : Teken een papmaakmachine 
N.a.v. Goudlokje die de pap van de baby-beer opeet 
 
Er werd zeer creatief gedacht en getekend!  
 
 
In deze tijd, voor Pasen zingen we ook uit volle borst 
het lied: Weet je dat de lente komt,  
en weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
We horen het bijbelverhaal van het Paasfeest en  
maken een knutselwerkje met het kruis 
en het open graf. 
 
Na het paasweekend bespreken we samen 
via Teams de portfolio van uw kind.  
Waar staan ze in hun ontwikkeling en waar  
zijn ze in ’gegroeid’.   
We hopen weer op goede gesprekken, ook al gaat het even wat anders dan gewoonlijk! 
Samen met uw kind kunt u thuis ook de foto’s op de pagina van trots bekijken 
en een gesprekje aangaan over wat ze al goed kunnen en wat ze nog lastig(er) vinden! 
 
 
Tot slot,  
Fijne Paasdagen toegewenst, 
 
Juf Clarie en juf Geertje 
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Het Paasweekend staat voor de deur. Sinds de lockdown zijn we alweer een 
paar weken naar school geweest en inmiddels zijn we weer helemaal gewend. 
Doordat het thuiswerken zo goed werd opgepakt, konden we op school al gauw 
weer verder gaan met de lesstof, waardoor we nu mooi op schema liggen.  
 
Bij Veilig Leren Lezen zijn we bij kern 9. We leren steeds moeilijkere woorden 
lezen. Tijdens het eerste halfjaar van groep 3 leerden de kinderen alleen 
‘klankzuivere’ woorden lezen. Alle klanken werden precies uitgesproken zoals 

de kinderen ze geleerd hadden. Nu leren ze ook woorden lezen die niet klankzuiver zijn, zoals 
bijvoorbeeld woorden die eindigen op -aai/-ooi/-oei. Je ziet een i op het eind, maar zegt een j. 
Vandaag hebben de kinderen deze woordjes ook leren spellen.  
Het blijft belangrijk dat de kinderen veel lezen, dus we hopen dat iedereen thuis ook dagelijks even 
leest. Door veel ‘leeskilometers’ te maken, zal het steeds vlotter gaan, waardoor er meer plezier aan 
het lezen beleefd wordt en het ook steeds beter lukt om begrijpend te lezen.  
 
We ronden deze week blok 9 van rekenen af. Dit blok stond in het teken van de minsommen tot 10. 
In het vorige blok stonden de plussommen tot 10 centraal. Het vlot kunnen uitrekenen van de 
sommen tot 10 is erg belangrijk, omdat dat de basis is voor het rekenen in de volgende groepen. 
Daarom besteden we er veel aandacht en tijd aan. Daarnaast zijn we bezig met het getalbegrip t/m 
100. We oefenen het tellen tot 100, het schrijven en uitspreken van de getallen en we leren de 
getallen op de juiste plek te plaatsen. Ook klokkijken oefenen we regelmatig. De kinderen hebben de 
hele/halve uren en de kwartieren geleerd op een analoge klok.  
 
In de schrijfschriften leren de kinderen steeds wat kleiner tussen de lijntjes 
te schrijven. Alle letters en cijfers hebben ze inmiddels geleerd. Bij elke les 
wijzen we de kinderen op de juiste pengreep. Met hun duim en wijsvinger 
moeten ze als het ware een ‘snaveltje’ maken.  
De middelvinger, ringvinger en pink verdwijnen aan de achterkant van het 
potlood. Wilt u er thuis ook eens op letten als uw kind bijvoorbeeld aan het 
tekenen of schrijven is?  
 
Tijdens de inloop werken de kinderen aan hun eigen leerdoel. Ze mochten bedenken wat ze graag 
extra zouden willen oefenen of wat ze graag zouden willen leren.  
Zo werd er bijvoorbeeld gekozen voor vlotter lezen, woorden netjes en juist tussen de lijntjes 
schrijven en het oefenen van getalbegrip tot 100. Ook waren er kinderen die wat moeilijker werk 
wilden proberen. In het portfolio van uw kind kunt u lezen waar uw zoon of dochter voor gekozen 
heeft. Sommige kinderen vonden het lastig om te kiezen en hebben samen met juf een keuze 
gemaakt.  
 
We besteden momenteel vooral veel tijd en aandacht aan de basisvakken zoals hierboven 
beschreven, maar doen natuurlijk ook nog andere dingen, zoals bijvoorbeeld tekenen en knutselen, 
bewegingstussendoortjes, zingen en muziek maken. De kinderen kunnen daar echt van genieten. 
 
In groepjes hebben ze woordwebben van verschillende onderwerpen gemaakt. Daarmee vertellen ze 
u wat ze zoal leren en doen in groep 3. Prachtig om te zien hoe sommige woorden geschreven 
worden. De kinderen schrijven de klanken zoals zij ze horen. Dat is op dit moment helemaal prima, 
want ze hebben immers nog heel veel spellingscategorieën niet geleerd.  
 
Op dinsdag is juf Emma bij ons in de klas. Zij is eerstejaars Pabo-studente en heeft het eerste halfjaar 
stage gelopen in groep 6. We wensen haar een fijne, leerzame stage bij ons in de groep!  
 
Wij wensen iedereen goede Paasdagen toe!  
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juf Marja & juf Baukje 
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Na toch weer een aantal weken thuiswerken mochten we gelukkig op 9 februari 

weer naar school. Het was fijn om elkaar weer te zien en weer op de normale 

manier les te krijgen en te geven.  

Na deze thuiswerkperiode is Anouk bij ons in de groep gekomen. Ze is met haar 

gezin in de kerstvakantie vanuit Ee naar Dokkum verhuisd. Wat fijn om te zien 

dat Anouk al heel snel haar plekje heeft gevonden binnen onze groep. 

Juf Anke is ook weer een aantal momenten in de groep en daar zijn we ook heel blij mee. 

De afgelopen weken hebben we bij taal en spelling verschillende “bewegend leren activiteiten” 

gedaan. De kinderen zijn dan met heel veel enthousiasme bezig, dit is prachtig om te zien. Ook 

hebben we bij taal mooie stripverhalen gemaakt. Hier hebben we een stripboek van gemaakt wat we 

om beurten kunnen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met rekenen zijn we nog druk met de tafelsommen bezig. Alle kinderen kennen nou de tafel van 

1,2,3,5 en 10 en binnenkort willen we van iedereen de tafel van 4 horen. Nadat de tafels zijn geleerd 

en opgezegd blijft het heel belangrijk om de tafels te onderhouden. Op school doen we dit o.a. door 

elke week een tempotoets af te nemen. De kinderen maken dan in 3 minuten zoveel mogelijk 

sommen van verschillende tafels door elkaar. Elke week kijken we of ze hun “record”  van de week 

ervoor hebben verbeterd. Ook thuis is het belangrijk om te blijven oefenen met de tafels en dan 

vooral ook de verschillende tafels door elkaar. Dit kunt u doen door uw kind op tafeldiploma.nl te 

laten oefenen met verschillende tafels door elkaar(tempotoets) of zo nu en dan even kris kras 

tafelsommen aan uw kind te vragen (bijvoorbeeld tijdens een autoritje of wandeling) aan het einde 

van groep 4 willen we dat de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en 10 hebben geautomatiseerd.  

Afgelopen week zijn we bezig geweest met “de week van het geld”. Elke dag hadden we een filmpje 

en een werkblad en soms ook groepsopdrachten waarmee we aan de slag gingen. Zo hebben we van 

alles geleerd over bijvoorbeeld sparen, keuzes maken, geld verdienen en zakgeld. Het was erg leuk 

om even op een andere manier met rekenen bezig te zijn. 
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Het gymmen was de laatste weken ook wat anders door alle coronamaatregelen. We hebben 

gegymd in de klas met bewegingsliedjes, zijn in treintjes over de tafels en stoelen geklommen, 

hebben spelletjes gedaan met een ballon en als het weer het toeliet tikspelletjes en estafettespellen 

op het plein. Aan het eind van de gymles mochten we dan altijd even op het hele plein spelen, wat 

we niet meer gewend waren omdat we op ons eigen deel pauze hebben, dus dit was voor de 

kinderen altijd een feestje! Eindelijk weer eens op het klimrek en de schommels!! 

 

 

 

Nu gaan we alweer richting de Paasdagen. Op donderdag hebben we een Paasviering in de klas. We 

gaan met elkaar zingen, bidden en naar het Paasverhaal luisteren. Samen mogen we stilstaan bij wat 

Jezus voor ons heeft gedaan.   

Wij wensen alle kinderen en ouders fijne Paasdagen en zien jullie graag weer op dinsdag 6 april! 

De juffen: Anke, Adriana en Annelies 
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We hebben weer een hectische tijd achter de rug. Voor de kerstvakantie kwam 

plotseling het bericht dat de scholen weer dicht moesten, echt balen! Na de 

kerstvakantie werd het thuiswerk weer opgestart. Wat hebben de kinderen dat 

ontzettend goed gedaan, ik ben echt heel trots! 

Gelukkig gingen in februari de deuren van de school weer open en mochten we 

weer naar school. Het moest weer even wennen maar wat waren we ook blij om 

elkaar weer te zien.  Al snel hadden we het goede ritme weer te pakken. 

Na een paar weken mocht ook stage-juf Sanne weer komen, een paar extra handen is erg 

fijn! 

We missen juf Janny al een hele tijd in groep 5, het gaat gelukkig de goede kant weer op en 

na het Paasweekend gaat juf Janny weer een stukje van de woensdag overnemen. Zo hopen 

we dat juf Janny stap voor stap weer terug komt in onze groep. Fijn dat juf Alzerda nog even 

kan blijven op de woensdag en vrijdag. 

Goed nieuws in het gezin van Djurre, op 12 februari kreeg hij een broertje, Jildert Ilmar! We 

hebben iets moois voor het gezin geknutseld, nogmaals gefeliciteerd! 

Met rekenen zijn we druk bezig met veel + en – sommen, maar ook grote keersommen staan 

nog regelmatig op het menu en deelsommen komen ook voorbij, je merkt toch dat sommige 

kinderen de tafels niet goed beheersen waardoor ze deze sommen erg lastig vinden en het 

veel tijd kost, dit blijft een punt van aandacht. 

Ook zijn we begonnen met het individuele doel, elke leerling heeft voor zichzelf bedacht 

waar hij of zij beter in wil worden, hier hebben ze een werkboekje of opdrachten op de 

laptop voor gekregen en twee keer per week mogen ze hieraan werken. Sommige kinderen 

zijn alweer bijna toe aan een nieuw doel! 

In de afgelopen weken hebben we de cito-toetsen gemaakt, zijn de portfolio’s ingevuld en 

vanaf volgende week starten de gesprekken. Fijn om weer even contact met u als ouders te 

hebben over uw kind.  

Voor nu wens ik u een gezegend Paasweekend, geniet ervan en blijf gezond! 

 

Rixte Zijlstra  
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Het is weer tijd voor een kijkje in de klas! In deze nieuwsbrief vertel ik meer 
over wat wij de afgelopen tijd zoal hebben gedaan in de klas, welke (nieuwe) 
juffen we in de klas hebben en wat we hebben geleerd de afgelopen tijd. 
 
We hebben een paar ‘nieuwe’ juffen in de klas. Sinds een paar weken staat juf 
Annelies op de vrijdagmiddag weer voor de groep. Erg fijn! Ook hebben we een 
nieuwe stagejuf. Ze stelt zich even aan jullie voor: 

 
“Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Ciska Henstra, 22 jaar en ik woon in 

Drogeham. Ik volg de academische pabo in Groningen en zit nu in het 3e jaar. 

Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de thuiszorg. Voordat ik aan deze 

studie begon ben ik een half jaar au pair geweest in Engeland waar ik tot de 

conclusie ben gekomen dat ik graag met kinderen wil werken. 

Eerst heb ik stage gelopen in groep 3 en nu zal ik mijn stage voortzetten in groep 

6. De leerlingen van groep 6 hebben een goede eerste indruk gemaakt en ik heb 

het erg naar mijn zin. Mijn vaste stagedag is donderdag maar ter voorbereiding 

op de LIO-stage zal ik nog wat vaker aanwezig zijn. Samen met juf Esther en de 

leerlingen gaan we er wat leuks van maken!” 

 
We hebben net de citotoetsen achter de rug. De kinderen hebben hard en geconcentreerd gewerkt. 
Daarnaast gingen de reguliere vakken ook door. Met rekenen hebben we al getallen t/m 100.000 
geleerd en we kunnen steeds beter rekenen met breuken. Beide onderwerpen werden goed 
opgepakt door de klas, erg knap! Met spelling zijn we de afgelopen weken bezig geweest met zwakke 
werkwoorden in de verleden tijd. Dit doen we m.b.v ’t ex-kofschip. Misschien haalt dit herinneringen 
bij u naar boven? Bij een nieuw onderwerp laat ik de kinderen veel samenwerken en overleggen. Ze 
leren veel van elkaar en het geeft ze zekerheid.  
 
Naast de vakken rekenen, taal en spelling, werken de kinderen ook erg graag aan hun leerdoel, 
luisteren ze naar de ‘Fryske skiednis’ verhalen, knutselen ze o.a. Happy Stones en raken ze helemaal 
enthousiast van tussendoortjes als ‘het dobbelspel’ en ‘psychiatertje’. Dat laatste woord is wel een 

echte tongbreker voor de kinderen      .  
 
Al met al zijn onze dagen goed gevuld! We wisselen de lessen af met leuke tussendoortjes, zodat de 
kinderen weer scherp aan de volgende les kunnen beginnen. Wij werken in de klas met Snappet en 
daarnaast doen we ook veel op papier. Misschien heeft u uw kind wel eens horen praten over een 
‘wandelende Snappet’? Vraag het maar eens na.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen Snappet afwisselen met schrijven. Op Snappet krijgen de 
kinderen directe feedback en dit geeft ze veel steun. Naast Snappet maken we veel gebruik van 
werkbladen, spelvormen en coöperatief leren. Deze afwisseling vinden de kinderen erg fijn. Hiermee 
onderhouden we ook het schrijfwerk. 
 
Binnenkort vinden de portfoliogesprekken plaats. Door de coronamaatregelen zullen ze plaatsvinden 
via Teams. Het is een beetje anders dan anders, maar het is wel fijn om elkaar even te kunnen zien. 
Alvast tot dan! 
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De 100 van groep 7  

De 100 van groep 7?!   
Ja, na een brainstormsessie mochten de kinderen kiezen waarover ze wilden schrijven.  
En dit moest in een paar zinnen.  

Wat vond of vind jij een leuke ervaring  
Of gewoon leuk om over te schrijven.  
Zodat we samen tot 100 zinnen komen.  
Naast de zinnen van groep 7 ook nog een paar woorden van ons  
We zijn ontzettend blij dat we met elkaar in de klas kunnen zitten in deze bijzondere tijd  
Samen leren, samen lachen, samen praten, samen luisteren, samen beleven....  
Daarvoor doen we het!  
En natuurlijk is het jammer dat dingen niet of anders doorgaan.  
Want hoe komt het nu met de chachacha??  
Dit wordt vervolgd.......  
Deze week worden de portfolio's verstuurd.  
In de week na Pasen beginnen we met de gesprekken  
Dit zal helaas niet in de klas maar via Teams gebeuren.  
 We hopen dat we op afstand toch mooie gesprekken kunnen voeren.  
We wensen u fijne paasdagen toe en dan nu het woord aan de groep.   
  
Elina We gingen vrijdag toen het koud was schaatsen.  
Het schaatsen was heel leuk.   
 Veel kinderen konden schaatsen en sommigen niet.   
 Marthijn Deze week deden we het de klas de Week van het geld  
 Dat was heel leuk  
We mochten ook ons eigen geldbriefje maken.   
Roël Toen juf Agatha jarig was hebben we bingo gedaan.  
8 We hebben buiten gespeeld,film gekeken en een rondje om school gelopen.  
Christian In groep 7 hebben we al sinds 2018 issen.  
De vissen hebben vaste schoonmakers.  
Damaris Gym vind ik het leukste op school.  
Het is leuk omdat je gewoon lekker kan rennen enz.  
Alberta Bij het leerdoel doet iedereen iets waar hij/zij beter in wil worden.  
Waar diegene mee bezig wil, mag hij/ zij zelf bepalen.  
Je kan kiezen uit taal, spelling of rekenen maar ook uit crea of techniek.  
Bernt In de winter ging alle kinderen van de klas schaatsen.  
Het was superleuk.  
Niet iedereen kon het maar dat maakte niet uit.  
Arjen Spreekbeurten hebben we elke week.  
Hetzelfde geldt voor de nieuwskring.  
Sanne In plaats van gym gaan we een rondje lopen of een spel op het plein doen.  
We doen het spel water spons vuur  
Joyce We hebben van papier mache konijnen/paashazen gemaakt.  
We hebben ze geverfd en versierd.  
We hebben dit met vieze lijm gemaakt.   
Lotte 24-03 was juf Agatha jarig.   
Het was superleuk.  
We gingen bingo doen, film kijken, wandelen enz  
Margreet Ik vond het schaatsen leuk.  
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We gingen met de hele klas op het slootje naast de school.  
Sommigen op de slee, anderen gingen schaatsen.  
Tim De vissen in groep 7 hebben een goed leven.  
Elke dag geeft de weekhulp ze eten, soms te veel.  
Melissa 22 maart tot 26 maart is het de Week van het geld.  
We kregen allemaal een boekje met opdrachten.  
Er stonden leuke opdrachten in.  
Marin We hebben allemaal een leerdoel.  
We gaan daar elke donderdagmiddag mee bezig  
Youri Verjaardag juf: Eerst gingen we Bingo doen, toen cadeaus, toen weer bingo.  
Wie bingo had mocht een cadeau uitkiezen.  
Iedereen had wel een cadeau voor juf mee, sommigen wel 40 dingen.  
Nicole We hebben 1x per week gym, soms 2x.  
Het is op woensdag en soms op vrijdag  
Dylana In de winter gingen we schaatsten.  
Niet iedereen kon schaatsen maar iedereen vond het wel leuk.  
We deden het achter onze school  
Iris 24-03-21 was juf Agatha jarig. We hebben bingo gedaan en een film gekeken.  
We hadden bijna allemaal 40 dingen meegenomen omdat juf Agatha 40 jaar werd.  
Mark Iedereen in de klas heeft een leerdoel.   
Een leerdoel is een doel waar je nog beter in wilt worden zoals Engels.  
Als de kinderen het doel behaald hebben, moeten ze een ander doel kiezen.  
 Enna Gym vind ik heel leuk om te doen.  
We doen bijvoorbeeld tikkertje erger je niet spellen.  
We gaan ook wel eens met de klas een rondje lopen.  
Sven De afgelopen weken gingen de leerdoelen wel goed.  
Heel veel hebben duolingo (Engels) als doel, anderen hebben weer iets anders.  
 We gaan er altijd een half uur mee bezig en het is dat heel rustig in de klas.  
Fenna C Toen juf Agatha jarig was hebben we allemaal leuke dingen gedaan zoals bingo.  
Ik had ook bingo en ik heb gummen gekozen als cadeautje.  
We hebben ook een film gekeken en tussendoor gaf juf ons chips, jammie.  
Lucas We hebben in de winter geschaatst achter de school.  
We hebben een uur geschaatst.  
Sanna We moesten een vrijdag kranten meenemen naar school.  
We gingen bezig met papier mache.  
We hebben een paashaas gemaakt en ze zijn heel mooi geworden.  
Marith Iedereen heeft een leerdoel bijvoorbeeld techniek, schrijven, tekenen enz.   
Het leerdoel is iets waar je aan wil werken of beter in wilt worden.  
Fenna W toen juf Agatha jarig was hebben we leuke dingen gedaan zoals bingo, film gekeken.  
Met juf Carla hadden we een kaart gemaakt.  
En in groepjes hadden we ergens 40 dingen van meegenomen  
Nynke Een of twee keer per week gaan we naar gym.   
Daar fietsen we naar toe.   
Groep 6,7,8 gaan om de beurt.  
Jorrit We hebben welk jaar een leerdoel die je zelf mag kiezen.  
Je kan kiezen uit: geschiedenis, rekenen, taal, spelling, schrijven enz.  
Als je het goed kan, mag je stoppen.  
Luca Ik vind gym wel leuk.   
Ik vind alles leuk  
Jornt Jan Het papiermacheen  was leuk  
De 40 van juf Agatha was erg leuk  
De moppenboekjes waaruit we mogen lezen tijdens stillezen zijn leuk         En dat waren alle 100!  
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Op het moment van schrijven zit ik in thuisquarantaine. Zondagmorgen kwam er een 

bericht binnen dat één van onze leerlingen positief was getest. Gelukkig hadden we de 

boel snel op de rit en ben ik trots op de kinderen. Zo ongelooflijk snel pakten ze de 

draad weer op en lieten ze ontzettend veel flexibiliteit zien. Ook in de periode voor de 

voorjaarsvakantie hebben de kinderen én ouders zich ontzettend goed ingezet om er het 

beste van te maken. Nu werken de kinderen dus even thuis, wachten we af en hopen we dat we 

elkaar snel weer op school mogen begroeten. 

In de afgelopen periode hebben we o.a. de Cito-toetsen gemaakt. De Cito-toets krijgt van buitenaf 

steeds meer lading en daarom hebben we het eerst uitvoerig besproken hoe het toch komt dat veel 

kinderen last van spanning krijgen zodra ze dit woord horen. Relativerend kwamen we er als snel 

achter dat onze omgeving vaak bepaalt of iets spannend voor ons is. Vanuit mijn cursus kindercoach 

NLP, die ik inmiddels succesvol heb afgerond, krijgen de kinderen steeds meer inzicht hoe we 

onbewust reageren op externe prikkels die op ons afkomen. En wat was het dan ook cool om 

kinderen te horen zeggen dat het bijna een feestje was om deze toetsen te maken. Wat is het toch 

fijn om te laten zien wat je al wel of nog niet kan.  

In deze periode hebben we de schooladviezen via een online teamsmoment gegeven. Het is en blijft 

een bijzondere tijd en wat wordt er inventief met de situatie omgegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld 

een live-sessie gehad met docenten van het Dockinga College. De kinderen kregen op deze manier 

inzicht in de school en konden ze vragen stellen aan de docenten. 

Qua planning moeten we steeds flexibel zijn. Het verkeersexamen kon helaas niet doorgaan en het 

kamp hebben we verschoven naar maandag 7 juni , dinsdag 8 juni en woensdag 9 juni a.s. We hopen 

natuurlijk dat we mogen en houden de berichtgeving goed in de gaten. Inmiddels denken we ook aan 

hoe we het afscheid vorm gaan geven. We hebben gebrainstormd en hebben inmiddels een passend 

idee bedacht. 

Rest mij verder u nog goede Paasdagen te wensen. 

Meester Ronald 

  

 

In groepjes bereidden de kinderen zich voor voor het Fryske 

Project. Na 4 weken samenwerken, presenteerden ze de 

opdrachten aan de klas. 

De buurtsportcoaches verrasten ons met 

een sportieve activiteit. Boogschieten, 

voetballen en een tikspel stonden op het 

programma. 


