
 

 

  

 

 

 

       OKTOBER 2021 

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar! We zijn inmiddels 

al bijna 8 weken naar school en wat is het fijn dat we weer 

langzamerhand het ‘oude’ normaal terugzien. Op school 

merk je het ook aan de kinderen. De school; de plek van 

ontmoeting en verbinding bloeit nog meer op. Kinderen uit 

verschillende groepen ontmoeten elkaar weer, omdat 

vieringen en gezamenlijke leervormen zoals tutorlezen 

weer doorgang krijgen. Zo hebben we een prachtige 

opening gehad voor de kinderboekenweek en mochten de 

vlinders de maandopening verzorgen.  

 

~ Wat waren we blij dat we onze ouders weer onze school 

en lokalen konden laten zien. De leerkrachten vertelden u 

meer over het reilen en zeilen in de groepen tijdens de 

informatieavond. Het team kijkt er met veel tevredenheid 

op terug. 

 

~ Na de herfstvakantie begroeten wij een nieuwe leerkracht. Juf Sjoukje 

komt naast juf Marja werken in groep 3. We zijn blij dat juf Sjoukje ons 

team komt versterken en wensen haar veel plezier toe op de EH. 

~ Op 27 oktober organiseren we een teambuildingsdag voor ons 

personeel. De laatste tijd zijn er veel veranderingen geweest in ons 

personeelsbestand en daarom vinden wij het belangrijk om elkaar goed te leren kennen zodat we 

onze gezamenlijke (onderwijs) visie uitdragen. De kinderen hebben deze dag vrij van school.   

De afwezigheid van juf Dorien duurt langer dan gehoopt. Juf Dorien zal na de kerstvakantie 

gefaseerd, wanneer haar gezondheid het toelaat, beginnen met (kleine) werkzaamheden. Tot die tijd 

zijn we blij dat juf Petra haar taken als interim-directeur overneemt.  

~ Wij vragen u of u de ouderinventarisatielijst wilt invullen. We willen graag weer in kaart brengen op 

welke ouderhulp we kunnen rekenen. Het formulier kunt u digitaal invullen. De link vindt u hier en 

het formulier is ook te vinden op ons ouderportaal. We willen u alvast hartelijk danken voor het 

invullen. 

~ De kinderen uit verschillende groepen deden mee aan het korfbal- en voetbaltoernooi. Met veel 

enthousiasme en plezier lieten ze zich van hun beste kant zien. Het leverde een aantal fraaie bekers 

op! We bedanken onze activiteitencommissie voor de organisatie van beide toernooien! 

 

 

AGENDA 

Vanaf 25 oktober starten de 
oudergesprekken 

27 oktober kinderen vrij 
(personeelsdag) 

 

3 december Sinterklaas op school 

 
Houd altijd het ouderportaal in de gaten! 

 

 

Juf Sjoukje 

CBS EBEN HAËZER – KWEEKSCHOOLSTRAAT 2 – WWW.EHDOKKUM-ARLANTA.NL 
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~ De kinderen in groep 7 en 8 krijgen al jarenlang het vak Engels 

structureel aangeboden. We zijn blij dat we nu een methode hebben 

aangeschaft dat we het vak schoolbreed kunnen aanbieden. Dit betekent 

nu dat kinderen van jongs af aan (groep 1) al in aanraking komen met 

deze taal.   

~ Op het moment van schrijven zijn er 2 kinderen positief getest op corona. Als school volgen wij 

altijd het advies van de GGD. Bovendien volgen wij de beslisboom. Deze beslisboom vindt u bij 

documenten op ons ouderportaal. 

~ De leerlingenraad bestaande uit twee kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft onlangs hun eerste 

vergadering gehad. De leerlingenraad denkt mee en geeft advies over (praktische) zaken die 

belangrijk zijn voor onze school. Wat kan beter op school? Wat zouden jullie graag willen? Hoe gaat 

het in jullie groep? Bovendien is er nu een brievenbus geplaatst in de hal waar andere kinderen 

ideeën/vragen in kunnen deponeren. 

~ Nu is het (bijna) tijd voor de herfstvakantie. In de bijbelverhalen begonnen we met de verhalen 

over Jakob en Esau. Vervolgens volgden de verhalen over Jozef en zijn broers. Prachtige verhalen, 

waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’ Waar droom 

jij van? Misschien een mooie vraag om over na te denken in de herfstvakantie. Wij wensen u/jullie 

een fijne herfstvakantie toe en veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. 

 

Het refrein van God 

Weet jij nog hoe het ooit begon 

met alles om ons heen? 

Er was geen maan, er was geen zon, 

geen sterretje dat scheen. 

Maar God zei: ‘Licht!’ En het werd licht, 

de duisternis verdween. 

En met een lach op zijn gezicht 

zei God: ‘Dat is dag één!’ 

 

En als het nou weer donker wordt, 

je voelt je niet zo fijn; 

denk dan maar aan dat woord van God, 

dat klinkt als een refrein. 

Want God zegt: ‘Licht!’ En het wordt licht, 

de duisternis verdwijnt. 

Je krijgt een lach op je gezicht, 

want God zal bij je zijn. 

 

Want God zegt: ‘Licht!’ En het wordt licht, 

de duisternis verdwijnt. 

Je krijgt een lach op je gezicht, 

want God zal bij je zijn. 

 



 

 

 

Hallo allemaal,  
 We hebben als groep een mooie start gemaakt. De gewenningsfase is alweer voorbij. De vaste 
routine zit er alweer aardig in, de kinderen leren elkaar steeds beter kennen en wij de kinderen 
natuurlijk ook. Wij hebben nu 2 kleutergroepen, waarvan wij 'de vlinders' zijn. De vlindergroep 
bestaat op dit moment uit 10 kinderen van groep 1 en 11 kinderen van groep 2.   
  
In de maand september mocht de vlindergroep de maandviering organiseren. Zo hebben wij 
het bijbelverhaal  'Jakob en Esau'  zichtbaar 
gemaakt. 

  
  
Wij zijn allemaal mensen, we hebben allemaal 2 ogen een neus en een mond en toch ontdekten we 
dat we ook heel erg verschillend mogen zijn.  Hier hebben we over gezongen 'iedereen is anders, 
niemand is als jij, voor God ben je bijzonder en kostbaar! De kinderen hebben het prachtig 
uitgebeeld en iedereen heeft heel mooi gezongen met de bewegingen erbij.  Wat waren we trots op 
de vlindergroep dat ze  zo een voorstelling mochten geven voor de andere kinderen van de school.   
  

  
  
  
  
  
  
  

Vlinders 



 

 

Op het moment werken we met het thema 'beroepen'. Dit komt n.a.v. het thema 'worden wat je wil' 
van de kinderboekenweek. We stimuleren het lezen. Zo hebben we een nagemaakte bibliotheek op 
school. En iedere dag staat er een beroep centraal. De kinderen spelen naar hartenlust in de 
themahoeken. Wanneer ik daar kom, zie je ware doktoren en patiënten, die elkaar helpen. In de 
bouwhoek worden politie, brandweer en ambulance auto's gebouwd, maar ook de gevangenis wordt 
na gebouwd.   
Het is altijd weer genieten wanneer je de kinderen hoort praten. Ze zitten vol nieuwe ideeën en 
hebben een geweldig inlevingsvermogen. De foto's van de thema’s kunt u in het fotoboek op 
ouderportaal vinden.   
  

  
  
Wij vonden het heel erg fijn om vele ouders al even op de informatieavond te ontmoeten. 
Binnenkort starten we met de oudergesprekken, hier kijken we naar uit. Het is goed om elkaar even 
te ontmoeten en te spreken.   
  
Hartelijke groeten van  
Juf Katharina en juf Petra  
  



 

 

 

Nieuws van de Vissen-groep 1-2, 

 

Ja, jullie lezen het goed…vanaf dit schooljaar noemen we onze 

groep 1-2 de Vissen, en voelen we ons inmiddels allemaal “als 

een vis in het water”! 

In onze groep zitten momenteel 19 kinderen en we hebben 

twee juffen, juf Carla en juf Adry. 

Onze stage-meester Pieter is er op maandag, dinsdag en donderdag en onze stage-juf Sabine is er op 

vrijdag. Op woensdag hebben we onze onderwijsassistent in de groep,  juf Willemien. Fijn al die 

helpende handen in de groep. 

Nog even en dan is het herfstvakantie en hebben we de eerste periode op school gehad. Een 

belangrijke periode waarin we allemaal de kans hebben gekregen om thuis te worden in de groep. In 

een omgeving waar je het fijn vindt om te spelen en te werken en waar je met plezier elke dag naar 

toe gaat. 

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema Vakantie en Water. In het speellokaal was een 

vakantiehoek ingericht met tent, parasol, badhanddoeken, luchtbedden, slaapzakken etc. In de gang 

was de campingwinkel ingericht om de nodige spullen te kunnen kopen. Ook vanuit de huishoeken 

werden daar de boodschappen gehaald. Hoeken om in te leren, een rol te spelen en samen te 

werken. Prachtig om te zien hoe kinderen hierin bezig waren. 

 

                                                                   

 

Het schoolreisje kwam ook voorbij deze eerste periode. Samen in de bus naar Sanjesfertier, hoe leuk 

en gezellig was dat! Ook voor de jongsten een hele gebeurtenis maar iedereen vond het prachtig! 

Nu worden we volop opgeslokt door de aktiviteiten rondom de Kinderboekenweek. Elke dag komt er 

een andere juf of meester voorlezen in de groep en mogen kinderen uit de bovenbouw voorlezen in 

de kleuterbouw. In de gang is een bibliotheek ingericht waar kinderen heerlijk op kussens boekjes 

kunnen lezen. En er kunnen ook boeken geleend worden, mét een persoonlijke bibliotheekpas. 

In het speellokaal is een ziekenhuis ingericht waar kinderen de beroepen van dokter, 

verpleegkundige en apotheker kunnen uitspelen. Rondom dierendag werd de hoek omgetoverd tot 

dierenarts-praktijk en konden kinderen “snuffelen” aan het beroep dierenarts. 

 

Vissen 
Ik ben Sabine Erica Van der Velde. 

Ik ben 16 jaar oud en ik zit op de school PRO 
Dokkum. 

Mijn hobby's zijn voetballen en winkelen. 

En ik hoop hier een leuke stagetijd te beleven 
met de kleuters!       

Mvg Sabine. 



 

 

                                             

Als klap op de vuurpijl kwamen er in deze Kinderboekenweek-periode ouders vertellen over hun 

beroep. Bedankt ouders van Anne, Anne Bett en Janneke. Nu weten we heel wat meer over de boer, 

de gymleraar en de tandarts! 

Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd wat de kinderen zelf later willen worden en dat hebben we ze 

natuurlijk gevraagd want er zijn veel beroepen voorbij gekomen n.a.v de raadsels en het 

prentenboek “Als ik later groot ben”.    

 

                                                 

 

                                      Als ik later groot ben dan word ik misschien wel……….. 

Semme                        : Politieman 

Thieme André            : In het leger 

Julia                              : Politie 

Revin                            : Bakker 

Yvan                             : Dokter 

Iris                                : Dokter, dan ben je met mensen bezig 

Tycho                           : Bouwer, een timmerman 

Anne                            : Ik wil politie worden maar ook  

                                      timmermanvrouw 

Quinn                           : Ik wil niks worden…. 

Marit                            : Politie 

Sieb                              : Bakker 

Janneke                       : Een mama die bij een bakker woont 

Hallo, 

Mijn naam is Pieter Woelinga en ik loop 
dit jaar stage bij groep 1/2 de vissen.  
Ik zit zelf op school bij ROC de Friese 
Poort in Dokkum en doe de opleiding 
onderwijsassistent en ik zit in leerjaar 
2. Naast school voetbal ik ook bij Viod. 
Ik woon in Driesum met mijn ouders en 
mijn zusje. 



 

 

Sarah                            : Politie 

Lena                             : Dokter 

Wietse                         : Een bouwer, maar meester misschien ook wel 

Anne Bett                    : Elza, van Frozen....   

Dyon                            : Soldaat, omdat mijn papa daar werkt 

                    Helaas waren Jenne en Noortje ziek dus wat zij willen worden is nog een ?  

                                                                                                                            

 

  



 

 

 

Nieuws uit groep 3.  
De eerste weken zitten er alweer op! We mogen bijna genieten van een 
weekje herfstvakantie.  
De kinderen zijn inmiddels al aardig gewend aan het reilen en zeilen in 
groep 3 en we hebben het heel gezellig met elkaar! Al wordt er natuurlijk 
ook hard gewerkt.  
  
Met lezen hebben we net kern 2 afgerond. Dit betekent dat we al 14 
letters behandeld hebben!   
Met deze letters kunnen de kinderen al steeds meer woorden en zinnen lezen. Voor de 
kinderen telkens weer een nieuwe ontdekking, voor ons als leerkracht een prachtig proces om te 
mogen begeleiden.   
De kinderen hebben ook net geleerd hoe ze in de klas op de laptop kunnen oefenen met de software 
van Veilig Leren Lezen, dit helpt ze bij het inoefenen van de letters.   
  
Met rekenen hebben de kinderen splitsen geleerd. We hebben dit eerst 
concreet in de klas gedaan door bv. kinderen of knikkers te verdelen. Nu lukt het 
de kinderen zelf al om m.b.v. blokjes splitssommen te maken, sommigen kunnen 
het zelfs al zonder blokjes. Superknap!   
We zijn nu net begonnen met de bussommen: er stappen mensen in en uit de 
bus. Met de context van de bus leren de kinderen plussommen en 
minsommen te maken.  
  
Vorige week vrijdag heeft juf Sjoukje een ochtend meegedraaid. De kinderen konden zo alvast even 
met haar kennismaken en juf Sjoukje kon zo een eerste indruk van de groep krijgen.  
Na de herfstvakantie zal juf Sjoukje op de maandag en dinsdag voor de groep staan. Juf Marja staat 
dan op de woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 3. Juf Annelies is na de herfstvakantie op de 
dinsdag ook nog regelmatig in groep 3 te vinden, zij neemt dan kleine groepjes kinderen mee 
voor extra begeleiding.  
  

Deze week ronden we de Kinderboekenweek af, met dit jaar als thema 
“worden wat je wilt”.  
Wat willen de kinderen van groep 3 eigenlijk worden?  
Ilyas, Sietse, David, Jens, Jelke, Ties, Alano, Hidde en Tygo willen gaan werken 
bij de politie.  
Marilène, Deanne, Elin, Jenthe, Hannah, Sarah en Evy willen dierenarts 
worden.  
Amber, Mirthe, Ise, Amber Isabella en Jasmijn worden later ballerina's.  
Femke en RInske Anna willen graag juf worden. Sipke wil een ninja 
worden, Sikke Jan een voetballer, Bernard een archeoloog, Steijn een 

boomhuttenmaker en Thijs Jacob wil graag sportleraar worden.  
  
Binnenkort wordt er ook gestart met de oudergesprekken. We kunnen dan even bijpraten 
over hoe het met uw kind gaat, thuis en op school. Hiervoor kunt u zichzelf inplannen op het 
ouderportaal.  
  
Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst!  
  
Hartelijke groet,  
 Juf Annelies en juf Marja  

Groep 3 



 

 

  

De kinderen zijn inmiddels al weer 7 weken naar school en 

 ondertussen zijn ze al helemaal gewend aan het nieuwe 

lokaal, de nieuwe methodes en de nieuwe juffen etc. 

 

Groep 4 is een gezellige, drukke groep. De kinderen zijn erg enthousiast, houden van rennen, 

bewegen, grapjes maken en actie!!  

Tijdens de pauze zijn ze volop aan het spelen  en rennen, ze komen met rode wangen en met  

het “zweet” op de rug weer in de klas. 

Natuurlijk zijn we ook volop aan het werk. De eerste weken stonden in het teken van de 

herhaling van de leerstof van groep 3. 

Met rekenen zijn we nu bezig met de optel- en aftreksommen over het 10-tal. We hebben 

deze sommen aangeleerd m.b.v. het rekenrek en de getallenlijn. Op deze manier willen we 

voorkomen dat de kinderen blijven tellen op hun vingers. 

In november gaan we  starten met het aanleren van de tafels. Thuis hiermee oefenen kan 

ook, b.v.  www. Tafeldiploma.nl. 

Het lezen blijft erg belangrijk, ook in groep 4. We zijn nu vooral bezig met het verhogen van 

het leestempo, op toon lezen en begrijpend lezen. 

We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen: tutorlezen, duolezen, stillezen en 

begrijpend lezen. 

Sinds 5 oktober werken we aan het thema van de Kinderboekenweek: “ Worden wat je wil”. 

Iedereen mag zijn lievelingsboek mee naar school nemen en in juf haar stoel voor de klas 

daarover vertellen en een stukje  voorlezen. 

 

 

                      

Fijn dat we zoveel ouders konden ontmoeten op de informatieavond!  Na een lange tijd 

mochten jullie als ouders weer even in het lokaal aanwezig zijn en het lokaal bekijken. 

We hebben kunnen uitleggen hoe we werken in groep 4. 

Groep 4 
Hallo!  

Mijn naam is Titia Eisma.  

Ik woon in Damwoude.  
Ik ben eerstejaars studente van de 
Academische Pabo in Groningen. In mijn vrije 
tijd speel ik graag piano en dwarsfluit. Ik loop 
het komende halfjaar stage in groep 4.  

Ik heb er zin in! 



 

 

Binnenkort krijgt u een uitnodiging via het ouderportaal voor een oudergesprek. 

 

Heel bijzonder was het, dat we dit jaar in september al op schoolreisje gingen. Wat een 

superleuke dag!!  De kinderen hebben volop gespeeld en hadden veel plezier.  Een dag 

waarop ze zelf kon bepalen wat ze wilden gaan doen, als ze b.v.  10 x in het spookhuis 

wilden, dan kon dat!! 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ook een stagejuf in groep 4.  Elke dinsdag en soms op een woensdag / 

donderdag/ of vrijdag is juf Titia Eisma bij ons in de groep. 

Zij is een eerstejaars studente van de Academische Pabo te Groningen. 

Maandag 20 september ging groep 4 samen met groep 3 naar de voorstelling “De snelste 

zebra”. Dit was in het gebouw van Opus 3. De voorstelling ging over een zebra die elke dag 

hardloopspelletjes wilde doen met zijn vriendjes; tijger, haas en nijlpaard. Zijn vriendjes 

hadden er geen zin meer in en zeiden tegen zebra: “Niemand wil tegen jou hardlopen”. 

Zebra dacht dat “niemand” iemand was en wilde graag tegen “Niemand” hardlopen en dit 

werd een zeer bijzondere wedstrijd. De kinderen hebben genoten van de voorstelling. 

 

             

  

  

  

  

  

  

  

  

Groet van de juffen Annelies en Anke 



 

 

  

Al 8 weken hebben we erop zitten in groep 5 en het voelt al  

veel langer. De sfeer in de groep is goed en het voelt al heel  

vertrouwd.  

Er wordt hard gewerkt en de eerste toetsen zijn alweer  

geweest! Voor het eerst huiswerk mee naar huis was nieuw,  

maar de resultaten zijn goed, heel knap! 

Wat fijn dat we u 13 september weer mochten ontmoeten in de lokalen en vertellen over het reilen 

en zeilen op school en in de groep. De dag daarna hebben de kinderen genoten van het schoolreisje 

naar Drouwenerzand. 

Op 23 september hadden we, samen met groep 6,  cultuurdag in het teken van de Wadopera in 

Moddergat. We hadden een muziekworkshop achter de dijk, mochten lekker struinen bij het wad en 

keken een voorstelling in de Theaterkerk in Nes, een hele leuke, afwisselende dag! (met hier en daar 

een nat pak, maar dat was gelukkig ook snel weer opgelost!) 

Op 28 september kwam Lida Dijkstra, de Fryske berneboeke-ambassadeur in groep 5 en 6. Ze 

vertelde over het schrijven en drukken van boeken en las ook voor uit een mooi prentenboek. 

Op dit moment zitten we midden in de Kinderboekenweek! Elke dag komt er een 

andere juf of meester voorlezen in de groep en ook mogen kinderen uit groep 5 

voorlezen bij de kleuters en groep 3, prachtig! Ook kwamen de vaders van Meinte, 

Mathijn en Sam in de klas om te vertellen over hun beroep, erg interessant! De 

Kinderboekenweek wordt vrijdag afgesloten met relaxed lezen. 

Met spelling zijn we veel de korte klank (mollen) 

en de lange klank (molen) aan het oefenen. Ook 

het verschil tussen ei/ij en au/ou komt momenteel aan bod. 

Bij het rekenen komen we erachter dat de tafels toch echt wel heel 

handig zijn. Elke week hangt er een nieuwe tafel op de deur die 

geoefend moet worden. Dit is echt nodig voor het maken van 

keersommen en deelsommen in groep 5. Laat de tafelposter dus nog maar hangen en oefen ook 

thuis de tafels! 

Sinds deze week is er ook een oude bekende terug in onze groep, juf Eline Koree. Twee 

jaar geleden liep Eline stage in groep 3 als onderwijsassistent. Inmiddels is juf Eline 

begonnen met de Pabo en loopt ze stage in groep 5, elders in deze nieuwsbrief stelt ze 

zich aan u voor. 

Na de herfstvakantie starten we met de oudergesprekken. Dit gesprek staat in het teken 

van kennismaking en het welbevinden van uw kind. Vanaf donderdag kunt u zich 

hiervoor inschrijven.Tot zover eerst het nieuws uit groep 5, geniet van 

de herfstvakantie! 

 

Janny Leistra en Rixte Zijlstra  

Groep 5 
Mijn naam is Eline Koree en woon in Anjum. 
Vorig jaar heb ik de opleiding onderwijsassistent 
afgerond en ben ik doorgegaan naar de PABO. Ik 
zit nu in het eerste jaar en mag mijn stage in 
groep 5 doen. De klas die ik twee jaar geleden 
ook had tijdens een van mijn vorige stages. Ik ben 
elke dinsdag aanwezig en soms  
heb ik een stageweek. Dan zal ik  
de hele week op stage zijn. In mijn 
 vrije tijd ben ik veel aan het werk 
 en ben ik graag aan het sporten!  
Ik heb ontzettend veel zin in het  
schooljaar.  

 



 

 

 

We zijn al 8 weken naar school en het is bijna tijd voor de  
herfstvakantie! We kijken met de klas terug op fijne eerste 
 weken. In deze nieuwsbrief vertellen we hier meer over.  
 
Tijdens de eerste weken was het soms best even wennen.  
Nieuwe juffen, een nieuw lokaal, een andere opstelling. 
Gelukkig zijn we snel aan elkaar gewend. In de klas werken  
we regelmatig met Snappet. Niet alleen met rekenen, maar  
we gebruiken Snappet soms ook als verwerking bij taal en  
spelling. We zorgen voor veel afwisseling tussen Snappet,  
werkbladen, schrijfopdrachten, bewegend leren en  
samenwerkend leren.  
 
Sinds kort hebben we ook een stagemeester in groep 6. In deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.  

Bij het rekenen viel het ons op dat bij sommige kinderen de tafels zijn 

weggezakt. In de klas besteden we hier aandacht aan, daarnaast is het 

ook belangrijk om dit thuis te onderhouden. De website 

www.tafeldiploma.nl is hier o.a. geschikt voor. Naast het oefenen van 

de tafels, is het belangrijk om thuis veel te blijven lezen.  

In de klas werken we met een ‘Fijn gewerkt bingo’. De kinderen 

kunnen per dag in totaal vijf punten verdienen. Elk punt staat voor een 

ijscostokje dat ze mogen trekken. Op elk stokje staat een getal. Als er 

één rij vol is op de ‘Fijn gewerkt bingo’, is het tijd voor een beloning! In 

de klas bespreken we regelmatig de regels en afspraken. Welk gedrag verwachten we van elkaar? 

Wanneer hebben we fijn gewerkt? Hoe zien we dat terug in onze werkhouding? De kinderen kunnen 

dit heel mooi uitleggen.  

In groep 6 hebben we voor het eerst gymnastiek in het Fûgellân. Een tijdje terug gingen we hier voor 
het eerst naar toe. Met z`n allen op de fiets, dat was best even spannend! Gelukkig waren er een 
paar ouders die mee wilden fietsen, erg fijn. De kinderen fietsen al heel goed in zo’n grote groep en 
ze zijn fanatiek bezig tijdens de gymles.  
 

We zijn met topografie een project gestart. We hebben de klas in tweetallen 
verdeeld en elk tweetal kreeg een provincie toegewezen. Van die provincie moeten 
ze de hoofdstad, belangrijke steden, rivieren en bezienswaardigheden opzoeken. 
Samen wordt het één grote landkaart. 
Hiermee oefenen ze het lezen van kaarten en het opzoeken van juiste informatie op 
internet.  
 

Er zijn ook al de nodige uitjes geweest de afgelopen weken. Er was een leuke cultuurdag en we 
hebben al twee keer een toernooi gehad (korfbal- en voetbaltoernooi). Bij beide 
toernooien is er een team van groep 6 kampioen geworden, een hele mooie prestatie!  
 
Vorige week hebben we de Kinderboekenweek geopend. Het thema is dit jaar ‘Worden 
wat je wilt’. We zijn ook begonnen met tutorlezen. Voor de kinderen van groep 6 best 
even spannend, want ze zijn dit jaar voor het eerst de tutor! Ze deden het erg goed en 
gaven het goede voorbeeld, erg mooi om te zien.  
 

Groep 6 
Hallo allemaal,  

Ik ben Bert Zijlstra en woon in Anjum. Momenteel 
loop ik stage in groep 6 op de Eben Haëzer. Ik ben 
een derdejaars pabo student en volg deze 
opleiding in Leeuwarden. Mijn vorige 
stageadressen waren op kleine dorpsschooltjes, 
dus dit is voor mij weer net iets anders. Ik ging van 
3 leerlingen in groep 6 naar 26  
leerlingen. De eerste weken  
in de klas waren erg leuk.  
Het is een leuke groep waar  
ik me erg vermaak. In mijn  
vrije tijd voetbal ik veel in  
Anjum, hier ben ik actief in  
het eerste en het tweede  
elftal.   

http://www.tafeldiploma.nl/


 

 

Na de herfstvakantie start ik met de oudergesprekken. U heeft via het ouderportaal een bericht 
hierover gekregen. Fijn dat we elkaar even kunnen treffen en dat we samen in gesprek kunnen gaan 
over het welzijn van uw kind. Voor nu een fijne vakantie en tot snel!  
 
Vriendelijke groet, 
Juf Esther  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

De eerste weken zijn voorbijgevlogen! De herfstvakantie staat alweer 
voor de deur. De eerste weken hebben in het teken gestaan van 
kennismaking en groepsbinding. Dit gaat tot nu toe erg goed! We 
hebben het fijn met elkaar en zijn lekker aan het werk. We werken in 
Snappet, uit het boek of door middel van bewegend leren. Daarnaast 
hebben we afgelopen weken aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. De kinderen hebben onder andere een mooie 
beroepenmuurkrant gemaakt.  
 
Huiswerk  
Naast het structurele huiswerk op de vrijdag, krijgen de kinderen ook leerwerk mee naar huis. We 
hebben de eerste week na de herfstvakantie een toets van topografie en de week daarop een toets 
van geschiedenis. De kinderen krijgen een samenvatting mee die ze moeten leren. De data voor 
toetsen komen op het Ouderportaal te staan.  
 
Uurcultuur 
We zijn maandag 4 oktober naar Uurcultuur ‘King Lear’ geweest. Dit was erg 
interessant. Er was één acteur die het hele verhaal in zijn eentje vertelde en ook 
gelijk in alle rollen dook. Het enige wat hij gebruikte was een lang touw. Het 
oorspronkelijke verhaal van King Lear is geschreven door Shakespeare. Dit 
originele toneelstuk duurt wel drie uren! Deze acteur heeft het verhaal op een 
kindvriendelijke en leuke manier aan ons verteld, waar we erg van hebben 
genoten! 
 

Spreekbeurten 
We zijn sinds een paar weken gestart met het geven van spreekbeurten. Wat 
gaat dit al goed, zeg! Er wordt niet alleen gekeken naar de informatie die je 
vertelt, maar ook hoe je voor de klas staat, wat voor plaatjes en materialen je 
mee hebt gebracht en hoe origineel je spreekbeurt is. Hier worden leuke dingen 
voor verzonnen. Tot nu toe heeft één haar cavia meegenomen, de ander komt 
aan met Apekoppen en weer een ander geeft een spreekbeurt aan de hand van 
een Kahoot. We genieten van de leerzame (en lekkere) spreekbeurten.  
 

Actief lezen  
Het actief lezen speelt een grote rol in de klas. We passen dit niet alleen toe bij de 
begrijpend lezen teksten maar ook bij andere vakken zoals aardrijkskunde en taal. 
Bij actief lezen wordt een alinea of tekstgedeelte voorgelezen en moet er luidop 
gedacht worden: inhoud voorspellen, onduidelijkheden ophelderen en vragen 
stellen over datgeen wat ze niet goed begrijpen. De leerlingen koppelen datgene 
wat ze lezen aan iets wat ze weten of wat ze eerder in de tekst hebben gelezen. 
Het bespreken van de tekst helpt de leerlingen de tekst beter te begrijpen. Waarna 
ze de vragen bij de tekst gaan maken. 
 
We werken ernaar toe dat we in kleine groepjes de tekst bespreken. Zo komt iedereen aan de beurt. 
Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben we de mogelijkheid om de groep te splitsen. We gaan dan 
in een kleine setting met de tekst aan de slag. Het is mooi om te zien dat het actief lezen de kinderen 
steeds beter afgaat. Het leggen van linkjes met datgene wat ze al weten over een onderwerp en 
datgene wat ze hebben gelezen in de tekst is erg mooi om te zien/horen!  
 
Met hartelijke groet van de juffen Agatha en Eline! 

Groep 7 



 

 

 

Informatieavond 

Wat waren we blij met zoveel ouders tijdens onze informatieavond. We hopen dat u een goed beeld 

heeft gekregen waar we mee bezig zijn.  

Raadsellessen 

‘Bijtgrage vis met een slechte reputatie’ 

 ‘Eerste vrouw met vliegtuig over de Atlantische Oceaan’  

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ 

Iedere week krijgen de kinderen 2 raadsellessen aangeboden. In deze mini-lesjes krijgen de kinderen 

in korte tijd heel veel informatie over het onderwerp. Deze informatie schrijven de kinderen op en 

vervolgens kunnen ze deze informatie weer delen met het thuisfront. Nu we een aantal raadsellessen 

hebben gehad, komen er steeds meer verbindingen tot stand. Bv. Zuid-Amerika – Amazone – Piranha 

of IJskoud – Ötzi – JUKKASJÄRVI – Krijn Neanderthaler  

Interessant hè. De oplossingen van de raadsels zijn verstopt in deze nieuwsbrief. Volgend jaar maken 

de kinderen ook zelf eigen raadsellessen en presenteren dit in de groep. 

KING LEAR 

Op 4 oktober bezochten we de voorstelling KING LEAR in Opus 3. Wat fijn dat we weer op pad mogen 

met de groep. De kinderen kregen daar een toneelstuk van Shakespeare te zien. Bijzonder knap was 

dat één persoon d.m.v. het veranderen van een touw en stemgebruik meerdere personages speelde.  

Klassendoelen 

In groep 8 werken we ook met klassendoelen. Zo werken 

we bijvoorbeeld aan een goede groepsfeer. Staat het 

netjes werken centraal en willen we als groep het 

werkwoordschema onder de knie krijgen. 

 

 

Kinderboekenweek 

Wat wil je later worden? 

De kinderen maken een grote poster van zichzelf over 15 jaar en gaan 

op zoek naar feitjes over hun toekomstige beroep. Wat voor 

opleiding heb je nodig? Welke schoolvakken zijn erg belangrijk? Wat 

ga je later verdienen? Wat zijn interessante weetjes over jouw 

beroep? Daarnaast staat het leesplezier centraal. Elke dag komt er 

iemand voorlezen. De kinderen helpen de kinderen uit de onderbouw 

om te lezen (tutorlezen) en kinderen lezen de kleuters voor. Ook 

spelen we tussendoor spelletjes die te maken hebben met het thema. 

Er zijn ook een aantal ouders langs geweest om te vertellen over hun 

beroep, erg interessant en nogmaals hartelijk dank! 

  

Groep 8 
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Frysk Project 

Frysk bloed sjoch op….de kinderen leren o.a. het Fryske folksliet. Ze onderzoeken de stavering yn ít 

Frysk en maken een poster voor de toeristen die naar Fryslân komen. Daarnaast dragen ze ook nog 

een gedicht voor oer beppe. Samenwerken is hierin erg belangrijk. De onderzoeken en de creatieve 

opdrachten worden samengevoegd tot een presentatie. De kinderen presenteren het dan aan hun 

klasgenoten.  

Huiswerk 

Om de kinderen goed voor te bereiden naar het voortgezet onderwijs geven we de kinderen 

huiswerk op. Iedere dinsdag redactiesommen en donderdag taal/spelling. Daarnaast leren de 

kinderen ook nog voor toetsen en zijn ze bezig met maandopdrachten. Zo hebben ze hun 

geboortedag helemaal onderzocht. Wie is er nog meer jarig? Wat is er op jouw geboortedag 

gebeurd? En hebben de kinderen onderzoek gedaan naar bekende Nederlanders van buitenlandse 

afkomst. Ze hebben ontdekt waar hun eigen familie vandaan komt. Nu zijn de kinderen bezig met 

hun toekomstige beroep. We zijn weer erg nieuwsgierig naar de resultaten. 

 

Vriendelijke groet, 

Meester Ronald 

 

 

 

 

 

De buurtsportcoach Anton verzorgde een extra bewegingsactiviteit voor de groepen 3 t/m 8. 


