
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
De kerstvakantie staat voor de deur. Dit betekent dat we alweer 16 weken op school lekker aan de 
slag zijn geweest. We zijn ons, denk ik, allemaal bewust van dat de start van de kerstvakantie wéér 
een is die uitzonderlijk is. Waar vorig jaar corona de wereld in “z’n greep” hield (en op sommige 
plekken in de wereld nog steeds) is het nu de oorlog in Oekraïne sinds februari die ons dagelijks leven 
beïnvloedt. 
 
We proberen ondanks deze ontwikkelingen zoveel mogelijk gewoon te doen met elkaar maar wat is 
eigenlijk gewoon…? In bijzondere omstandigheden als deze wordt van ons soms net iets meer 
verwacht dan anders. Wat meer omzien naar elkaar, aandacht, alertheid en zorgvuldigheid. 
Dit schooljaar ben ik samen met het team het schooljaar begonnen met een gedicht. Een gedicht 
over hoe we naar elkaar kijken of kunnen kijken. Zien we écht wat we zien? Of zien we graag wat wij 
willen zien? Of denken te zien? Hoe kijken wij naar onze kinderen? Vanuit de “Ubuntu” filosofie 
(Afrika) zijn begroetingen erop gericht dat wanneer je de ander ontmoet en begroet “Sawubona” 
zegt (“ik zie je”) En dan antwoord je met “Sikhona” (hier ben ik) Het is een mooie wijze van 
begroeten en de ander “zien” die verbondenheid nastreeft en meegeeft dat wie je ook bent je er 
mag zijn en gezien wordt. Op de EH willen wij ervoor zorgen dat we met elkaar zo “verbonden” 
mogelijk bezig zijn met onderwijs. Dat wij als team goed en écht kijken naar onze kinderen. Wie zijn 
zij, wat hebben zij nodig en waarom. Dit past ook weer ik de Arlanta missie/visie “de kinderen de 
wereld leren lezen” We weten niet wat morgen ons brengt maar vanuit vertrouwen, de wil en in 
combinatie met alle plannen die we hebben, heb ik de overtuiging dat wij als team samen met jullie 
ook het komend jaar onze kinderen verder begeleiden en helpen ontwikkelen waarbij onze school 
een veilige plek is voor zowel de kinderen als voor ouders én voor onszelf. 
 
Tot slot wil ik ook via deze weg alvast Sandra enorm danken voor haar betrokkenheid bij onze school. 
Zij is de afgelopen jaren van enorme waarde geweest van wat hier is opgebouwd en waar wij 
momenteel als team mee werken. Zij zal miv het nieuwe jaar niet terugkeren als KWO collega (zie 
ook haar eigen mededeling hierover) en zullen haar missen! Ontwikkelingen hieromtrent zullen wij 
zo spoedig met iedereen delen wanneer daar iets concreets over te melden is. Dan ben ik nu 
toegekomen aan dat ik, mede namens het gehele team, jullie hele fijne feestdagen toe wens en een 
mooi, voorspoedig en gezond 2023!  
 
Jan-Willem 
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Beste ouders, 

 

Na een periode van bijna 14 jaar, ga ik afscheid nemen van de EH.  

In deze jaren heb ik eerst als leerkracht in de bovenbouw mogen werken en daarna de functie 

van kwaliteitsondersteuner (ib'er) vervuld op school. 

Ik heb enorm genoten van mijn werk hier. Iedere dag ging ik met heel veel plezier naar school. 

Het afscheid is daarom ook wel met een lach en een traan. 

Toch is het tijd om een nieuwe weg in te gaan en daar horen, helaas, soms keuzes bij.  

Langs deze weg wil ik, ook u als ouders, bedanken voor de fijne tijd en het vertrouwen. 

En wellicht komen we elkaar nog eens tegen, want als ouder blijf ik gelukkig nog heel wat jaren 

verbonden aan deze mooie school. 

 

Hartelijke groet,  

 

Sandra Smits  

 
  



 

 

Nieuws uit de vlindergroep 
Hierbij het nieuws vanuit de vlindergroep. We zijn als groep gestart met 19 kinderen en nu zitten we 
inmiddels met 23 kinderen in de klas. Wij heten Enzo, Elise, Loïs en Anne Simke van harte welkom in 
onze vlindergroep. Na de kerstvakantie komen Robin en Rowan bij ons in de groep, waardoor we dan 
met 25 kinderen starten.  
Wij wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe bij ons op de EbenHaëzer school. 
 
Wij hebben veel nieuws te vertellen. In de tijd vanaf de zomer t/m kerst hebben we veel beleefd en 
gevierd. Van de ijscokraam naar Giga groen en de herfst. Na de herfst de opstart van Go ‘vieren’. We 
hebben veel gevierd: de geboorte, Sint Maarten, de trouwerij, Sinterklaas en nu Kerst. 
 De kinderen hebben het allemaal heel intens beleefd, waardoor ze nu echt wel toe zijn aan vakantie. 
 
Yana is in november grote zus worden. Vanuit de school nogmaals gefeliciteerd met jullie dochter en 
zusje Mare. We hebben genoten van de mooie traktatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vanuit de kinderen kwam het thema de trouwerij naar voren. We hadden een gesprek over welke 
feesten we kunnen vieren. En zo kwam er een huwelijksaanzoek en hebben we even een echte 
trouwerij gevierd. De bruidskinderen Dries en Tess hielden de jurk vast. De ‘glow in the dark’ ringen 
zijn omgedaan, en onze echte fotograaf Fedde heeft alles op camera vastgelegd. Een mooi moment 
waar we allemaal van hebben genoten. 

         



 

 

 
De voorbereiding naar het Sinterklaasfeest was ook prachtig mooi. De kinderen hebben veel gekleurd 
en geschilderd. Sinterklaas heeft een heel boekwerk met kleurplaten van de kinderen gekregen. Op 5 
december was het dan eindelijk zo ver dat Sinterklaas langs kwam. We hebben veel gelachen met de 
Piet. En zak met cadeaus heeft Sinterklaas voor ons achtergelaten. Iedereen was blij.  

   
 
Juf Katharina is gelukkig weer hersteld van haar gebroken pols. Ze heeft inmiddels de werkzaamheden 
weer opgepakt. We hebben eind november afscheid genomen van juf Geertje. We zijn haar heel 
dankbaar dat juf Geertje met zoveel plezier bij ons in de groep heeft gewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een spetterend 2023 toe! 
Groetjes van  
Thyme, Fedde, Dries, Hidde, Robin, Isa Lynn, Danielle, Julia, Tess, Jent, Lotte, 
Sarah, Jurre, Jelte Jan, Fayenna, Jarno, Yana, Femke, Devin, Fabian, Enzo, Loïs, Anne Simke, juf Getty, 
juf Christina, juf Miriam, juf Katharina en juf Petra 



 

 

We hebben de kinderen gevraagd wat ze het leukste feest vonden en waarom.  
 
Ik vond     ….. het leukste feest omdat:        

 
Sarah  Sinterklaas omdat Sinterklaas een heel lief paard o zo snel heeft. 
 
Fayenna Sinterklaas omdat ik een mooi cadeautje kreeg. 
 
Femke  Sinterklaas omdat Sinterklaas van mij houdt en heel veel pepernoten kreeg. 
 
Hidde:   Sint Maarten omdat ik op de avond heel veel snoepjes heb gekregen 
 
Isa Lynn  Sinterklaas omdat je lekker veel cadeautjes krijgt. 
 
Tess   Sinterklaas omdat we pakjes kregen. 
 
Jent  Sint Maarten omdat ik toen klaar was met zingen mocht ik 3 snoepjes op eten wat ik 

had gekregen 
 
Thyme  Kerst omdat we dan naar de kerk gaan en Sinterklaas omdat ik veel cadeautjes heb 

gekregen en ook nog bij pake en beppe cadeautjes heb gekregen 
 
Robin:  Sinterklaas omdat ik toen cadeautjes kreeg met handboeien en hotwheels 
 
Danielle  Sinterklaas omdat ik de piet zo grappig vond. 
 
Lotte   Sinterklaas omdat ik van Sinterklaas houdt. 
 
Jurre  kerstmis omdat de kerstboom op staat 
 
Jarno   Sinterklaas omdat we dan leuke liedjes zingen 
 
Yana   juffenfeest omdat ik toen was verkleed als een prinses. 
 
Dries   Sinterklaas omdat we veel pepernoten en snoepjes kregen 
 
Oane Simke  heit syn feest omdat swarte piet my toen chocola gaf 
 
Elise  Sinterklaas omdat ik veel snoepjes en pepernoten kreeg. 
 
Devin   Sinterklaas omdat ik van Sinterklaas houdt 
 
Lois   Sinterklaas omdatd het paard van Sinterklaas in de stad was 
 
Julia   sinterklaas omdat we dan cadeautjes in de schoen krijgen. 
 
Fedde  Sinterklaas omdat we pepernoten kregen en pietengym deden 
 
Enzo   Sinterklaas omdat ik pepernoten kreeg 
 
Fabian:  Het trouwfeest omdat ik juf haar jurk zo mooi vind.  



 

 

Nieuws van de Vissengroep   

  
Wat gaat de tijd toch snel!   
Staan we alweer voor de afsluiting van het jaar 2022 en voor een 
kerstvakantie!  
   
We hebben er in de afgelopen periode een paar “visjes” bij gekregen: Welkom Eva en Daniel, fijn dat 
jullie er zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis, “als een visje in het water”, zeggen we dan. We wensen 
jullie een hele fijn tijd toe in onze kleutergroep. Ytzen is aan het proefdraaien en na de kerstvakantie 
komen er een tweelingbroer en -zus bij: Mano en Zara. Gezellig!   
  
De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van feesten, het thema van de hele school. 
We zijn gestart met het feest van een geboorte, daarna het feest van een verjaardag, het Sint 
Maarten-feest gevolgd door het Sinterklaasfeest.  
Wat hebben we genoten van alle activiteiten in de hoeken, het knutselen bij de tafel en het bakken 
van pepernoten was ook heel speciaal. En wat was het ook een feest Sinterklaas en Piet op school te 
ontvangen. Als “toetje” die week nog het meester- en juffenfeest waarbij de kinderen van groep 8 een 
prachtig spelcircuit hadden opgezet en begeleid. Bedankt nog groep 8!  
Tussendoor hebben we ook de eerste verjaardagsfeesten voorbij zien komen: Marije, Finn, Hidde en 
Niek zijn 5 jaar geworden en Marit is 6 jaar geworden, gefeliciteerd!  
  

                                                                                                             
  
  
En dan het feest van de geboortedag van Jezus, de verjaardag die we elk jaar weer uitbundig vieren 
door te luisteren naar het kerstverhaal, te zingen, door het versieren van de kerstboom en de klas: 
Kerst! Deze keer wel heel speciaal: samen kerst vieren in de kerk.   
Wat is kerst? Waar denk je aan? We hebben het de kinderen gevraagd:  
  

                                                                    
  
Marit             :  Dat Jezus geboren is  
Lars                : Dat er een kerstboom in het huis staat  
Dennis           : Aan de kerstman  
Sarah             : De cadeautjes  



 

 

Semme          : Sneeuw, altijd! Kun je mooi een sneeuwpop maken  
Anne Bett     : IJs  
Jenne             : Dan denk ik aan de sterren  
Finn               : De kerstboom  
Quinn            : De kerstman  
Julia               : Chocolademelk met slagroom                                                 
Revin             : Kleine kerstlamp met kleine lichtjes  
Marije           : De sneeuwpop  
Niels              : Een kerst-shovel, die gaat de sneeuw opruimen  
Féline            : Een kerstbal van goud  
Yvan              : De kerstversiering  
Marthe         : De kerstkoekjes  
Niek              : De allergrootste kerstboom die bij ons buiten bij de bankjes staat  
Sytze             : In sniepop  
Anne Mare  : Een ster                                
Hidde            : De kleine kerstboom voor het raam bij ons met “neppe-sneeuw”  
Daniel:         : een grote kerstboom 

Eva:          : sterretjes 

Anna Joke:   : de kerstboom met lichtjes 

                                             
  
                                                                      
En dan nu de kerst-vakantie in!  
Gezellige feestdagen allemaal, en dan hopen we elkaar in het nieuwe jaar op maandag 9 januari weer 
te zien!  
  
Juf Sjoukje, juf Adry, juf Ilona, juf Wietske Nynke en juf Willemien.  
  



 

 

Nieuws uit groep 3  

 
De tijd vliegt voorbij! Het is alweer bijna kerstvakantie!  
Na de herfstvakantie hebben we door een verhuizing Bram in onze groep mogen verwelkomen. Hij is 
volop geholpen door iedereen en hoort er inmiddels al helemaal bij. Fijn om te zien!  
  
Waar zijn we zoal mee bezig geweest de laatste tijd?  
-Met lezen werken we al in kern 5. De kinderen leren hier de eu (jeuk), ie (ziek), l(lijm), ou (hout) en de 
uu (vuur).   
We hebben inmiddels al een flink aantal letters geleerd en de kinderen kunnen met deze letters 
steeds meer en beter woordjes lezen. Knap hoor!   
Sinds kort gebruiken we ook geregeld de laptop om leesoefeningen te doen met de software van 
Zoem de bij. Dit vinden de kinderen erg leuk om te doen!   
Wat helpt bij het leren lezen zijn veel korte herhaalmomenten. Hierbij kunt u thuis ook helpen. De 
kinderen kunnen nu in de bibliotheek leesboekjes uitzoeken van het niveau AVI start. Elke dag even 10 
minuten (samen) lezen helpt enorm! U kunt ook de leesbladen gebruiken die we wekelijks 
meegeven.   
- Met rekenen verkennen we de getallen tot 30: hoe heten bv. de buren? En hoe schrijf je ze? Ook 
hebben de kinderen leren splitsen: ze kunnen de getallen tot 10 verdelen. We zijn ook net begonnen 
met plus- en minsommen: +1, +2, -1, -2 en dubbelsommen. Met klokkijken hebben we de halve uren 
behandeld.  
- Met wereldoriëntatie hebben we het schoolbrede thema 'vieren en herdenken' afgesloten. In groep 
3 en 4 stonden tradities en rituelen centraal. Wat fijn om te zien hoeveel belangstelling er was bij het 
kijkmoment! En wat leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen al konden vertellen over de 
behandelde feesten. Na het kijkmoment hebben we nog een gezellige feestochtend gehad! Dinsdag 
13 december mochten we nog in de bus naar het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden voor 
de expositie 'Feest', wat een prachtige, educatieve afsluiting!  
  
Buiten de lessen om hebben we natuurlijk ook een gezellige Sinterklaastijd achter de rug, u heeft de 
foto's op het ouderportaal kunnen zien.  We zitten nu in de kerstsfeer, we hebben het gezellig 
gemaakt in de klas en kijken dagelijks naar ‘Kerst met Linus’. Hier genieten de kinderen (en juffen J) 
van. We maken ons nu op voor de kerstviering in de kerk. We zijn al druk aan het oefenen en hebben 
er zin in!   
  
We wensen u en jullie allemaal alvast hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2023!  
  
Hartelijke groet,  
Juf Carla en juf Marja  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Nieuws uit groep 4 

En dan.. voor dat je er erg in hebt is het jaar 2022 alweer bijna voorbij!! 

In het kort vertellen we nog even waarmee we bezig zijn geweest in de periode van ná de 

herfstvakantie tot de kerstvakantie. 
We hebben het eerste spellingwerkboek net voor de kerstvakantie uitgekregen. We 

hebben geoefend met: sch(r) woorden,  ng / nk woorden, woorden met een f / v  of         s 

/ z, samengestelde woorden,  ei- woorden, en aai, ooi en oei woorden. 
 

Met Taal hebben we gewerkt over de thema’s: school, beroepen,  
samenwerken en winkelen. We besteden dan veel aandacht aan de betekenis 
van woorden, het maken van zinnen, een verhaal schrijven, zinnen maken met 
het woord - maar -  erin of 2 zinnen samenvoegen en daarbij het woord - en- gebruiken. 

Nieuwsbegrip, Begrijpend Lezen,  vinden de kinderen in groep 4 erg leuk. De teksten hebben een actueel thema: 

zoals kinderboekenweek of de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar. We lezen dan samen de tekst, 

bekijken het bijpassende filmpje van het Jeugdjournaal en vervolgens zijn we stapsgewijs bezig met het maken 

van de vragen.   

Met rekenen werken we nu uit onze nieuwe methode Pluspunt. Het was wel even wennen maar het gaat steeds 

beter. We zijn nu bezig met de plus- en minsommen over het tiental en we rekenen met sprongen op de 

getallenlijn. Ook zijn we begonnen met de tafelsommen. De tafel van 2, 5 en 10 zijn als eerste aan de beurt. Hier 

kunt u thuis ook mee gaan oefenen. Als de kinderen een tafel kennen(op rij en door elkaar) mogen ze dit bij de 

juffen laten horen en deze afkruisen op de tafelkaart die voor in de klas hangt. 

Op donderdag hebben wij een extra juf in de klas. Zij stelt zich even aan u voor: 

Mijn naam is Gerbrich Mol. Ik ben 16 jaar oud en ik woon samen met mijn vader, 

moeder, broer, zus en zusje in Niawier. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal en speel ik 

bugel bij Advendo Morra Lioessens. Ik loop elke donderdag stage bij groep 4 en vanaf 

februari ben ik er ook op woensdag.  

Ik ga naar school in Dokkum op de Friese Poort. Hier zit ik in het eerste jaar van de 

opleiding Onderwijsassistent. Deze opleiding heb ik gekozen omdat ik graag iets met 

kinderen zou willen doen en dus leek het mij heel interessant om kinderen te gaan 

helpen bij het leren van nieuwe dingen of het verbeteren van bepaalde vaardigheden. Ik 

hoop dit toe te kunnen passen tijdens mijn stageperiode op de Eben Haezer en ik hoop 

hier veel van te kunnen leren.  

Na de kerstvakantie komt Elejan Sipma bij ons in de groep. Hij is vanuit Holwerd naar Dokkum verhuisd en woont 

nu hier in de wijk. Elejan heeft de afgelopen weken al twee keer met de groep meegedraaid. We hopen dat hij 

snel zijn plekje in de groep zal vinden. 

Op 5 december hebben we een prachtig Sinterklaasfeest gevierd. We hebben 

Sinterklaas bezocht in de Fetzezaal en verschillende kinderen hebben iets 

voor Sint en Piet gedaan (keyboard, blokfluit, brief voor Sinterklaas en liedje 

zingen) U heeft de foto’s vast gezien op het ouderportaal. 

 

 

 

 



 

 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema Vieren en Herdenken van Go! Ons onderdeel was rituelen en 

tradities. We hebben heel veel geleerd en leuke dingen gemaakt. Op vrijdag 9 december hebben we het thema 

afgesloten met een mooi juffenfeest. Fijn dat er zoveel ouders/familieleden waren om te kijken. 

Op dinsdag 13 december zijn we met de bus naar het Keramiekmuseum in Leeuwarden geweest. Hier was een 

tentoonstelling over het thema feest. Verschillende feesten die we in de klas hadden behandeld zagen we hier 

terug. 

 

 

 

 

 

  

Op 21 december hebben we onze kerstviering in de kerk gevierd. Groep 4 heeft het kerstverhaal uitgespeeld. De 

laatste week hebben we elke dag geoefend. Elk kind had een rol. Jozef, Maria, herbergier, herders, schapen, 

engelen en vertellers. Wat zagen jullie er prachtig uit!. Het was een fijne viering!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2023 en hopen de kinderen op 9  januari 

allemaal weer in de klas te zien.  

 Groeten van de juffen 

 

 
  



 

 

Nieuws uit groep 5 

 

En dan is het alweer bijna Kerst en is het  jaar 2022 bijna afgelopen!  Nog een paar dagen naar school, 

Kerstfeest vieren met elkaar in de kerk en dan is het tijd voor de kerstvakantie. 

Even tijd voor elkaar, geen gehaast maar lekker thuis spelen en 

spelletjes doen.   

 

We hebben een mooie tijd achter de rug. We zijn, n.a.v. ons project 

van Go,  naar de Dokkumer Vlaggen Centrale geweest. Wat was dat 

indrukwekkend, al die grote machines! En als verrassing hebben we 

nu onze eigen groep 5 vlag in de klas hangen! Deze hebben we zelf 

ontworpen en juf Rixte heeft de vlag laten drukken bij de DVC.  

 

We mochten Sinterklaas vieren met prachtige surprises, wat heeft 

iedereen ontzettend zijn/haar best gedaan! Sinterklaas en Zwarte Piet 

kwamen zelfs nog even om het hoekje kijken! Het was een hele 

gezellige dag.  

 

Met rekenen zijn we de grote keersommen aan het oefenen en de 

deelsommen. We maken zelfs al deelsommen met rest!! Het is dus 

heel handig dat we de tafels goed kennen. Met spelling zijn veel bezig met de lange- en de korte klank. 

Dit is best nog wel lastig want je moet goed luisteren naar de klank. Molen (lange klank) en mollen 

(korte klank) zijn wel twee verschillende woorden. Verder zijn we met taal bezig met werkwoorden en 

de stam van een werkwoord, met voorzetsels en nog zoveel meer. We leren heel veel nieuwe dingen 

in groep 5. 

  

Bij de uitstapjes en het vervoer naar het zwembad helpen er gelukkig altijd veel ouders mee. We 

willen u hiervoor heel erg bedanken, want zonder uw hulp kunnen wij dit allemaal niet doen.  

 

We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

 

Rixte Zijlstra en Janny Leistra 

 
 

 

 
  



 

 

Uitje vlaggencentrale 
Alle vlaggen van de wereld waren in de Dvc. 

We waren ook bij de naaimachienes geweest. 
En we hebben gezien hoe een vlag zijn kleur krijgt. 

En ze hadden ook een groote 3D printer. 
En ook nog een heele raare snijer die alle vlaggen snee. 

Er hongen overal vlaggen. Er was ook een ruimte waar het heel erg stonk. 
De trugweg was het heel koud. 

Danielle – Nanning – Brecht 
 

Zwemles 
Wij gingen met de auto in een paar groepjes naar het Tol huisbad. 

Dat was erg gezellig. We gingen de schoolslag doen en nog veel meer. 
De laatste keer mogten we vrijzwemmen we mogten alles doen wat we wilden. 

We mogten zelfs van de glijbaan. Het was zo leuk. 
Ids – Julia – Marinus 

 
Kerst 

Eerst was het advend en we gingen liedjes zingen. 
Toen was het tweede advend en toen ging de tweede kaars aan. 
Bij de derde kaars hoorrenden we dat we naar de Fontijn gingen. 

Toen werden we heel blij. Bij de vierde kaars gaan we naar de kerk! 
Joehoe en toen was het zo ver het is KERST!!! 

Thirsa – Janieke – Menthe  (Erik was helaas afwezig) 
 

Muziekles 
We hadden muziekles van meester paul en juf rud. 

Met meester paul hadden we gitaarles en dat was super leuk. 
Met juf rud deden we de hoediegun en dat was super leuk! 

En toen juf rud weg ging toen had ze smienk mee. 
En toen waren we alle maal heel mooi. 

Myrthe – Jesse – Fenna 
 

Groep 5 
Wij leren keersommen deelsommen en groote keersommen 

en plussommen en minsommen. We knutselen en weel toetsen in de maand en ?! 
En we leren de woordenmuur en een vlag gemaakt 

en dan heeft juf stikem de vlag besteld en we zwemmen elke maand 
en we hebben een smikelpot als we 10 smalis hebben. 

Stijn – Joëlla – Lars 
 

Sinterklaas 
Groep 5 kreeg de opdracht dat wij een surpriese moesten maaken. 

We moesten lootje trekken en op 5 dec. mochten we alle surprieses uitpakken. 
Een grote galos van vreugde en toen kwam een piet met een zak pepernoten. 

Hij gooide de pepernoten door de klas. Iedereen ging pepernoten op rapen 
en schuimpjes hartjes en toen kwam sinterklaas in de klas 

en toen moest sinterklaas weer vertrekken 
en toen zwaaide iedereen sinterklaas en de piet uit. 

Sven – Lieke – Mara 

 



 

 

 
  



 

 

Nieuws uit groep 6 
In deze nieuwsbrief zijn de kinderen van groep 6 zelf aan het woord. Sommigen hebben een 
informatief stukje geschreven, er zijn wist-u-datjes, kerstwensen en mooie tekeningen. Veel kijk- en 
leesplezier gewenst. Via deze weg wensen we jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig nieuwjaar! 
 
Juf Geertje, juf Annelies en juf Esther  
 
Juffendag 
Op 6 december hadden wij juffendag. We hebben bingo gedaan en er waren 
hele leuke prijzen. En we hebben leuke spelletjes gedaan zoals: kranten mep, 
fruitmand en levend memory. En we hadden een wafel gekregen we kregen er 
slagroom op en je kon kiezen uit fruithagel en chocolade hagelslag. Dat was 
heel erg lekker natuurlijk. En in de middag kon je een film kijken : de Grinch 
tekenfilm. En rapunzel kon je kijken. Je kon ook armbandjes maken, en 
schilderen en stikkers en die moest je diamant painting. Maar rapunzel was 
uitgevallen omdat daar niemand heen ging. En je kon nog met de kneks in de 
vetze zaal. En je kon nog spelletjes doen.   
 
Anneke en Sanne 
 
 

Spreekbeurten in groep 6 
Als je je spreekbeurt hebt gehad krijg je een blad met wat de juf van je 
spreekbeurt vond en wat de klas er van vond. Je mag een dier of iets 
wat met je onderwerp te maken heeft meenemen. Je moet een 
PowerPoint maken voor je spreekbeurt. Hier moet je aan denken als je 
je spreekbeurt houdt: je moet duidelijk spreken, veel informatie geven, 
er moet een quiz in en het moet niet te kort zijn. Een paar onderwerpen 
die we al hebben gehad: herten, Harry Potter, fietsen, watersnoodramp, 
jack russel, minecraft en nog veel meer.   
  
Rayan & FennaV  
 

 
Go! Thema ‘Vlaggen’ 
Wij hadden als thema: vlaggen. We hebben een klassenvlag gemaakt er 
staat een grote 6 in het midden. En er staan 28 sterren op want we 
hebben 25 kinderen en 3 juffen en we hebben veel breuken en het EH 
logo staat er ook op. We hebben we een vlaggenspel gemaakt. Ook 
hebben we een Quiz gedaan van vlaggen. We moesten ook in word 
bezig bijvoorbeeld een tabel gemaakt met dezelfde vlaggen er in. We 
hebben echt heel veel gedaan we hebben ook de WK poule gemaakt .  
  
Douwe, Tessa en Meinte 

 
 
 
 



 

 

Wist u dat… 
… dat we vaak het dobbelspel doen? 
… juf Geertje nog maar 20 is !? 
… dat juf Annelies nog maar 44 is? 
… dat er twee Fenna’s in de klas zitten? 
… dat de kleur van onze klas blauw is? 
… dat we een zitzak in de klas hebben? 
 
… dat we met go het thema vlaggen hadden? 
… dat wij maar liefst drie juffen hebben? 
… dat wij de regels van onze klas zelf bedacht hebben? 
… dat wij een boekenkast hebben met veel boeken? 
… dat elke groep een eigen tuintje heeft? 
… dat wij een eigen klassen vlag hebben gemaakt? 
… dat wij heel veel mooie knutsels hebben gemaakt? 

 
… dat onze juf Esther nog maar negentwintig is? 
… dat juf Esther elke dag wel een paar kopjes thee per dag drinkt? 
… dat wij met rekenen de methode Pluspunt gebruiken. 
… dat wij in deze klas 4 Harry Potter fans hebben? 
… dat heel veel kinderen en zelfs bijna alle juffen een air up hebben? 
… dat we 15 meisjes in de klas en 10 jongens hebben? 
… dat wij ooit met breuken een kartonnen pizza hebben gemaakt? 
 
… dat we een creatieve groep hebben? 
… juf Esther houdt van kaatsen? 
… dat wij om de maand schoolzwemmen hebben? 
… dat dit wordt getypt door kinderen? 
… dat juf Esther een roze broodtrommel heeft? 
… dat we verjaardagposters hebben, zodat we kunnen zien wanneer iemand jarig is? 
… dat we op elke dinsdag 2 dilemma’s hebben? 
… dat we elke dag minimaal 15 minuten lezen? 
… dat we (bijna) elke dag een nieuwsfoto(s) hebben? 
… dat we op het raam de namen van de kinderen in de klas hebben? 
 
… dat wij elke keer als we gaan gymmen er heen moeten fietsen? 
… dat iedereen uit onze klas een eigen spel hebben gemaakt? 
… dat wij dit getypt hebben op 20 December 2022? 
… dat dit getypt is door Anouk de Jong, Marieke Klugkist en Luuk de 
Groot? 
… dat wij theater les hebben gehad van een professioneel leraar? 
… dat we een rommelbakje hebben? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



 

 

Nieuws uit groep 7 

Het jaar 2022 zit er alweer bijna op. We hebben tot nu toe al veel dingen beleefd. We kijken uit naar nog 

meer mooie momenten in het jaar 2023. Er staat al vast dat we aan Saco Velt mee zullen doen. 

  We kijken terug op een periode waarin we geschaatst hebben in de Elfstedenhal, een nieuw thema van 

Go! hebben gedaan, hier ook erg leuke en leerzame uitstapjes bij hebben gemaakt, gewend zijn geraakt 

aan de nieuwe rekenmethode, een Gi-ga-groene Kinderboekenweek hebben gehad, Sinterklaas hebben 

mogen vieren met prachtige surprises en cadeaus en ons voorbereid hebben om er samen een prachtige 

kerstviering van te maken.  

De kinderen van groep 7 hebben allemaal een kerstelfje gemaakt. Wij wensen jullie een heerlijke 

kerstvakantie met gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023! We zien iedereen graag weer 

in het nieuwe jaar! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

leuk 

mooie lichtjes 

voor de kerstboom 

oh zouden ze werken 

gezellig 

 

Ilmar 

 

 

bruin 

warme chocolademelk 

op de bank 

met spekjes en 

slagroom 

mmm!! 

 

Nora 

 

boom 

de dennenboom 

in het bos 

met mooie groene 
bladeren 

wow! 

 

Lieke 

 

 

 

 

 

 

lichtjes 

zijn mooi 

in de kerstboom 

ook als een ster 

schitterend 

 

Berber 

 

 

kerstboom 

mooie piek 

in de boom 

zal hij goed staan 

wow!! 

 

Pieter 

 

 

kerstboom 

van vlokjes 

tik tak klokjes 

klokje van de kerstman 

tik 

 

Kyran 

 

 

 

wit 

zo koud 

op het gras 

zou het gaan smelten 

brrrr!! 

 

Mare 

 

 

Jezus 

de stal 

in een kribbe 

een kindje is geboren 

ster 

 

Anne Laura 

 

 

wit 

zo mooi 

op het noorden 

op de mooie aarde 

sneeuw 

 

Nora 

 

 

 

 



 

 

 

kersteten 

koekmannetjes 

chocomel 

wat gezellig man 

zou het lekker zijn 

tuurlijk 

 

Jens 

 

 

kerstboom 

kerstbal licht 

een mooie piek 

wat een mooi gezicht 

kerst 

 

Bas 

 

 

 

lichtjes 

zijn mooi 

vooral in huis 

ook in de kerstboom 

wauw! 

 

Anna Siebine 

 

 

 

 

 

 

stal 

met hooi 

en een wiegje 

wie is er geboren 

Jezus 

 

Aimée 

 

 

kerstboom 

super mooi 

en leuke lichtjes 

waar sta je ? 

pats 

 

Thijmen 

 

sneeuwpop 

sneeuw pop 

in de winter 

is het erg koud 

leuk 

 

Ties 

 

 

 

 

 

geboren 

de kribbe 

in de stal 

het kind van God 

Jezus 

 

Harwin 

 

 

verrassing 

een pakje 

onder de boom 

wat zou het zijn 

leuk 

 

Stefan 

 

 

kerstboom 

zo mooi 

vooral in huis 

de ballen glinsteren 

mooi 

wow!! 

 

Hylke 

 

 

 



 

 

 

 

 

wortel 

de sneeuwpop 

hij staat buiten 

heeft hij een sjaal 

wit 

 

Isabella 

 

 

gekleurd 

de kerstbal 

in de kerstboom 

waar is de kerstbal 

bling!! 

 

Marije 

 

licht 

mooi hoog 

in de nacht 

een hele mooi ster 

schijnt 

 

Rienk 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruin 

de kribbe 

in de stal 

waar is Jezus geboren 

hoera! 

 

Djurre 

 

 

kerstboom 

is groen 

en heel groot 

er zitten kerstballen in 

mooi 

 

Elize 

 

licht 

een ster 

in de lucht 

hoe laat schijnt hij 

glimt 

 

Ewoud 

 

 

 

 

 

versiering 

de spar 

in het bos 

we nemen hem mee 

yay! 

 

 

Sarah 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws uit groep 8 
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2022, wat gaat het ontzettend snel en wat maken we mooie 
herinneringen in groep 8 en in onze school. De kinderen in groep 8 beleven ook alles voor de laatste 
keer op onze school. Dus ook de laatste keer dat we kerst vieren, wat fijn dat we dit met de hele school 
in de kerk kunnen vieren.  
De kinderen werkten deze keer mee aan deze nieuwsbrief. In tweetallen schreven ze korte verhaaltjes 
over van alles wat ze bezighoudt of bezig heeft gehouden. 
We wensen u veel leesplezier toe en een fijne kerstvakantie! 
Meester Ronald en juf Eline 
 
Stoepa 
Hannah en Mirthe 
De stoepa is een soort kerk van het boeddhisme. De kerk is 
geleurd in het wit en goud. We gingen erheen voor school want 
we hadden het project go. In dat project leerden je alles van 
godsdiensten en monumenten. In dat project gingen we dus 
naar de stoepa. Daar wachten een man op ons, die vertelde 
ons over de stoepa en het kleine kerkje binnen. In dat kleine kerkje 
stonden heel veel beeldjes van een Boeddha. Een boeddha is een van de hoogste 
rangen die je kunt worden in het boeddhisme. We gingen in groepjes, het ene groepje ging met de 
man mee en het andere groepje moest om de kerk lopen waarbij je allemaal rollers moest draaien. In 
de vloer van het kerkje zaten allemaal kristallen in de grond. Later gingen we nog naar een ander 
gebouw, daar kregen we thee. De man vroeg ons wat we later wilden worden. In dat gebouw stonden 
pakjes rijst met bakjes en nog veel meer. Toen gingen we weer naar school over een klein weggetje. 
 
Huiswerkopdracht GO 
Wij zijn Albert en Eva en wij gaan wat vertellen over onze huiswerk opdracht voor Go. 
We kregen keuzes over wat we wouden doen. 
De keuzes waren moeilijk want ze waren allemaal leuk. 
De keuzes waren. Je maakt een foto van een monument in Dokkum vervolgens maak je een poster van 
dit monument en leer je de klas meer over dit monument, je maakt een filmpje van een monument in 
Dokkum vertel in dit filmpje meer over het monument, je maakt een monument na, je maakt een 
collage van meerdere monumenten in Dokkum, je maakt een gedicht/liedje over het monument en de 
laatste keuze was je maakt reclame voor het monument. 
Wij hebben alle keuzes wel voorbij zien komen en elke was uniek. 
We zagen grappige filmpjes maar ook serieuze filmpjes. Prachtige knutsel monumenten en leuke 
collages. 
Het waren leuke opdrachten en ze maken was nog leuker. 
Dit was het krant stukje over de huiswerk opdracht van Go. 
 
Muziek 
Rixte en Ruben 
De afgelopen maanden hebben we muziek lessen gehad op school. Namelijk gitaar en keyboard, van 
meester Rienk van de Opus 3. 
Eerst was het keyboard en daarna gitaar, binnenkort gaan we ook bezig met een band. Er zijn 3 
groepen, elke groep heeft een half uur les. We hebben de hele tijd 6 weken achter elkaar het ene 
instrument en daarna zit er een week tussen en dan krijgen we een nieuw instrument. We hebben 
heel veel dingen geleerd bij keyboard en gitaar namelijk, akkoorden, toonladders en Een Aap Die Geen 
Bananen Eet ( dat is een ezelsbruggetje voor de gitaar ) . 
Zo kunnen nu kinderen instrumenten een beetje bespelen en het kan hun ook helpen om later een 
instrument te bespelen. 



 

 

 
Rekenen groep 8 
Lena en Guido 
plus punt onze rekenmethode. Hier werken we nog niet zo lang mee. Pas sinds begin groep 8. Plus 
punt is een methode waarmee wij ons rekenen leren. 
In dit boekje zitten meestal vier doelen. Over elk doel krijgen we bijna altijd twee lessen na deze twee 
lessen kunnen we aangeven of we het wel of nog niet helemaal snappen. Als we het wel snappen 
kunnen we het doel voor ons zelf afsluiten. Als we het nog niet helemaal snappen dan krijgen we daar 
meestal extra uitleg voor. Naast deze lessen hebben ook conditietraining. 
Dit zijn ook een soort lessen alleen werken deze een beetje anders. Als je namelijk klaar bent met de 
normale rekenles mag je de conditietraining doen. 
Door de conditietraining te maken bereid je jezelf alvast voor op eerst volgende rekentoets. De 
conditietraining is eigenlijk vooral voor het verbeteren van je rekenen. Ook kan je normale rekenlessen 
en conditietraining gemakkelijk bij elkaar houden doordat ze allebei in een boekje zitten. Als je een 
normale rekenles wil maken leg je het boekje recht voor je neer, maar als je met de conditietraining 
bezig wil draai je het boekje gewoon om. Handig he. 
Dit was onze korte samenvatting van pluspunt/ ons rekenen. 
 
Holi shirt 
Oane Pieter en Romy 
Het begon op een dinsdag middag. We gingen holi shirts maken, dat is een tie-dye shirt. En het was 
gebaseerd op het holi feest. Het holi feest is een feest van het hindoeïsme. Daar het goede het kwade 
overwint. Het is een feest dat in de lente word gevierd. Dan gooien ze kleurenpoeder op elkaar. We 
hebben het geprobeerd na te maken door er een tie-dye shirt van te maken. We deden dat met een 
soort verf. Eerst maakte je je witte shirt nat. Je kon dan je witte shirt in een soort vorm draaien. Je 
doet er elastiekjes omheen en dan verschillende kleuren verf erop. Het moest gebeuren in de 
fetzezaal, daar moesten ze ook drogen. We mochten het pas mee op 9 december. 
 
Hoe ziet het leven van een groep 8 kind er op school uit? 
Annemaartje en Brent 
Er zijn 6 groepjes in . 4 groepjes zitten 4 kinderen. 1 groepje zit 5 kinderen.  1 groepje zitten 6 
kinderen  
Groep 8 heeft 1 meester en 1 juf . de juf heet juf Eline en de meester heet meester Ronald.  
Er zitten 27 kinderen in onze klas .  
In elk lokaal zit een bovenverdieping die van groep 8 is  donkergroen daar werken soms ook kinderen. 
En der liggen best wel heel veel werken van kinderen.  
We gaan meestal op dinsdag zelfstandig werken, maar soms ook niet want dan komt het niet goed uit, 
Met meester zijn planning.  
We werken met een blokje op rood een 10min of meer, daarna gaan we met groen.  
We hebben een tafel met laadje en vak.  
Bedankt voor uw begrip.  
 
  



 

 

Meester en juffen dag 
Tess en Dylano 
Op 9 december was het meesters en juffen dag. We begonnen de dag 
met dat de ouders konden kijken naar onze collectie van go. Toen het 
voorbij was konden de ouders nog even koffie drinken en bijpraten. 
Toen de ouders weg waren gingen de kinderen van groep 8 allemaal 
leuke spelletjes doen en ze kregen ook nog een lekkere wafel voor de 
pauze. Na de pauze gingen de kinderen vast voorbereiden voor de 
kermis. Met de kermis konden de kinderen van groep 1/2 lekker 
spelen. Er was zo bijvoorbeeld een escape room, disco, paarden 
circuitje, snoep happen, sjoelen en Mario kart, Er waren natuurlijk nog 
veel meer activiteiten. Daarna gingen de kinderen lunchen. Toen ze klaar waren gingen 
ze bezig met de keuzemiddag. Je had de keuzes als: knutselen, techniek, film en spelletjes. Toen de 
keuzemiddag voorbij was gingen we het spelletje TIP doen. In het spel zijn 4 snoepjes en elke keer gaat 
er iemand even weg. De klas bepaalt dan welk snoepje de PIP is, als je die aanraakt ben je af en toen 
was het alweer half 3. 
 
Sinterklaas op school 
Maaike en Sophia 
Op 5 december kwam Sinterklaas op de EH 
Iedereen was op school, maar Sint en Piet waren er nog niet. Meester Jan Willem nam een toespraak 
over de pakjes die overal hoog lagen iedereen mocht de pakjes zoeken. Toen werd de uitslag van de 
tekenwedstrijd bekend gemaakt. ( voor die dagen had bijna de hele school een tekening gemaakt) de 
hele school ging weer naar binnen. Groep 5 t\m 8 gingen surprises doen. Iedereen had mooie 
surprises gemaakt en gekregen. Het was een hele gezellige dag. 
 
Afsluiting GO thema vieren en herdenken 
Jorn en Lieke 
1. Iedereen van de klas had een tie dye shirt aan die we zelf hadden gemaakt. 
2. Elk groepje mocht kiezen of ze een spel of een speurtocht maken maar iedereen had een spel 
gemaakt. 
3. Alle ouders mochten een kijkje in de klas nemen waaronder even een bakje koffie/thee. 
4. Het was heel gezellig met alle ouders en we gingen ook met de ouders een spel spelen die we zelf 
hadden gemaakt. 
5. onder tussen liet meester allemaal foto`s zien op het bord wat we hebben bezocht met de klas. 
6. We moesten per groepje een geloof onderzoeken en daar bijvoorbeeld een poster van maken. 
7. Iedereen kon kiezen ui een paar opdrachten waaronder een poster 
 
Schaatsen 
Hester en Danytha 
In groep 8 hebben we 4x schoolschaatsen gehad, daar hebben we behoorlijk wat van geleerd. Voor we 
startten met schaatsen kregen we informatie over wat wel en niet mag. Er waren verschillende 
groepen met een andere kleur lintje, daar kon je leren op je eigen niveau. Wat wij vooral leuk vonden, 
was dat we altijd het laatste kwartier vrij mochten schaatsen! Een paar kinderen schaatsten in de 
binnenbaan, omdat ze nog wat meer moesten leren. Sommige mochten ook in de buitenbaan daar 
leerde je wat netjes schaatsen en snel vooral. Iedereen leek veel plezier te hebben en ook veel te 
leren. Er waren ook kinderen die voor het eerst schaatsten, die het dus moeilijk vonden, daarom 
hielpen de leraren veel. Ook ouders die meereden naar de schaatshal schaatsten mee. Het schaatsen 
ging met vallen en opstaan, maar toch vond iedereen het geweldig. De laatste keer gingen we de 
Elfstedentocht schaatsen! Er zaten veel obstakels op het ijs zoals een brug, pionnen en een doek, dat 
moest een gat voorstellen. Het was een wedstrijd en wij hadden gewonnen! Go EH! 
:) 



 

 

Zwemmen / gym 

Lucas en Niek 

We gaan op de fiets naar het zwemmen daar krijgen we zwemles 
Elke maand gaan we er naar toe er zijn verschillende groepen 1 en 2 , 3 en 4, 5 en 6, 1 en 2 zijn voor a 
diploma 3 en 4 zijn voor a en b en 5 en 6 voor abc. Na de les hebben we 15 minuten vrij zwemmen en 
dan moeten e omkleden en weer terug fietsen en dan zijn we vrij. 
Gym: We hebben Woensdag en soms maandag gym Woensdag gaan we gelijk om half negen naar het 
vogel land fietsen. Eerst moeten we om kleden en als iedereen er is dan beginnen we. 
Dan zetten we alles klaar, de meester of kinderen bepalen de les. Dan kan de les beginnen meestal 
doen we een circuit bij elk vak is een klein groepje Daarna moeten we omkleden en weer terug naar 
school. 
 

 


