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Zomervakantie   
Alweer het laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De kinderen, leerkrachten en natuurlijk u als 
ouders gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. 
 
Zo voor de zomervakantie is het ook een tijd van afscheid nemen. Afscheid van groep 8, dit jaar zijn 

er 25 kinderen die ons gaan verlaten, die verder gaan in het vervolgonderwijs. We wensen hen daar 

een fijne tijd en bedanken hen voor het plezier dat zij ons hebben gebracht.  

Verder nemen we afscheid van onze onderwijsassistent stagiairs: Juf Sanne, Juf Maaike, Juf 

Welmoed, meester Erik, meester Lukas, meester Danny en ook van onze pabo student stagiairs, 

meester Marten en meester Justin. Daarnaast was juf Iris er nog vanuit de opleiding hbo-pedagogiek. 

Voor al deze stagiairs geldt dat ze zich enorm hebben ingezet voor de kinderen op onze school. We 

zijn blij dat ze ons team hebben versterkt en bedanken hen daarvoor. Het was waardevol om elkaar 

te leren kennen en van elkaar te leren.  

Ook juf Marieke willen we bedanken. Ze heeft het afgelopen jaar volledig op onze school gewerkt 

zowel in groep 1 en groep 6 en daarnaast wanneer het nodig was ook in andere groepen. Bedankt juf 

Marieke, we wensen je veel succes bij alles wat je gaat doen.  

Op de valreep, deze week, hoorden we dat Meester Henk een andere baan heeft geaccepteerd. Zoals 
u weet is hij naast zijn werk bij ons op school ook werkzaam bij Defensie. Hij heeft een nieuwe 
uitdaging in Assen geaccepteerd en kan daardoor niet meer bij ons werken. We vinden dit erg 
jammer, begrijpen zijn keuze en wensen hem heel veel plezier in zijn nieuwe baan. Dit heeft 
natuurlijk consequenties voor de bezetting, dit leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Voor nu mogen we uitzien naar een periode van rust om krachten op te doen voor een nieuw 
cursusjaar. We wensen u allen een goede vakantie en zien u graag op maandag 26 augustus om 8.15 
weer op school. U kunt samen met uw kind binnenlopen, het lokaal en het plekje van uw kind even 
bekijken en natuurlijk kennismaken met de leerkracht. In de Fetzezaal staat koffie en thee voor u 
klaar om gezellig met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen. We hopen u daar uitgerust en in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten.  
 
Leerlingen 
In de zomervakantie verhuist één van onze leerlingen en daarmee is er ook een verandering van 
school. In het nieuwe schooljaar komen er door verhuizing of andere redenen ook een aantal nieuwe 
leerlingen bij ons op school. De meeste kinderen hebben al een rondleiding gehad en sommigen 
hebben zelfs al even een dag meegedraaid. We vinden het fijn dat ouders voor onze school kiezen en 
zijn dan ook blij dat deze kinderen bij ons op school komen. We beginnen het schooljaar met, zoals 
het nu lijkt, 207 kinderen. We wensen de kinderen die naar een nieuwe school gaan en kinderen die 
bij ons op school komen een heel fijne basisschoolperiode.  
 
Bedankje ouders 
Deze week krijgen de kinderen een kleinigheid mee voor u als ouder om u te bedanken voor uw inzet 
voor onze school. Dit kan zijn in de thuissituatie door interesse te tonen in wat uw kind op school 
leert en doet, door gericht te oefenen, door de kinderen voor te lezen, met de kinderen te lezen of 
heel praktisch door mee te fietsen naar gymnastiek, te helpen bij een schoonmaakavond, de 
kinderen te ondersteunen bij de sportwedstrijd, te ondersteunen bij feesten en activiteiten. Kortom, 
alle ouders hebben ons op één of andere manier dit schooljaar weer ondersteund. Iedereen 
ontzettend bedankt voor de inzet, voor het vertrouwen en voor het meedenken in het afgelopen 
jaar! Zonder jullie kunnen we niet. BEDANKT!  
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Formatie 
In onderstaand schema ziet u de juiste indeling zoals we na de zomervakantie starten.  
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden 8.30 – 12.15 8.30 – 14.30 8.30 – 12.15 8.30 – 14.30 8.30 – 12.15  

Groep 1 Juf Irene Juf Irene Juf Adry Juf Adry Juf Adry  

Groep 2 Juf Geertje Juf Geertje Juf Geertje 
Juf Clarie 

Juf Clarie Juf Clarie  

Tijden 8.30 – 14.30 8.30 - 14.30 8.30 – 12.15 8.30 – 14.30 8.30 – 12.15  

Groep 3 Juf Baukje Juf Baukje Juf Marja  Juf Marja Juf Marja 

Groep 4 Anke Anke Anke Juf Anke  
Juf Annelies 

Juf Annelies 

Tijden 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 – 12.15 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

Groep 5 Juf Janny Juf Janny Juf Janny Juf Rixte Juf Rixte 

Groep 6 Juf Esther Juf Esther Juf Esther Juf Esther Juf Esther  
juf Annelies 

Groep 7 Juf Agatha Juf Agatha Juf Agatha Juf Agatha Meester Marten 

Groep 8 Meester Ronald Meester Ronald 
Meester Marten  

 

Meester Marten  Meester Ronald Meester Ronald 

 

Juf Irene vervangt juf Petra tijdens haar zwangerschapsverlof. Wanneer alles goed gaat komt juf 
Petra na de Kerstvakantie weer terug en zal zij dan samen met juf Adry voor groep 1 staan.  
 
Juf Carla (leerkracht groep 7) gaat na de zomervakantie verder met haar re-integratie traject. We 
gaan er vanuit dat zij in de loop van het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden op school langzaam 
uitbreidt en op een gegeven moment weer voor de groep kan staan. Samen met Juf Agatha zal zij 
dan groep 7 draaien.  
 
Meester Marten, onze huidige lio-er, heeft zijn LIO stage positief afgerond en gaat na de 
zomervakantie de uren van meester Henk en de vrijdag voor groep 7 op zich nemen. 
 
 
Opruimen 
Voor de zomervakantie is het ook altijd weer tijd om schoon te maken en op te ruimen. Lokalen 
worden leeggehaald en ouders helpen met schoonmaken. Leerkrachten zijn bezig geweest in de 
magazijnen om te kijken wat er weer besteld moet worden, zodat in het nieuwe schooljaar alles weer 
aanwezig is. Tijdens deze opruimactie kwamen we biobakjes tegen. Deze biobakjes passen bij een 
project ‘Slakje en het biobakje’ van de Klyster, echter door een foutje hebben we dat project dit jaar 
niet gedaan. Daarom krijgen de kinderen deze week ook per gezin een biobakje mee! Met natuurlijk 
de oproep om de kinderen te stimuleren het groenafval te scheiden.  
 
Gevonden voorwerpen 
Het is niet te geloven hoeveel gevonden voorwerpen er weer in de bak zitten. We willen u daarom 
oproepen om allemaal nog even op school te kijken deze week of er spullen van uw kind(eren) tussen 
zitten. Mocht het na deze week nog op school liggen dan gaat het naar een goed doel.  
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Wijzigingen ouderportaal 
Wilt u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, emailadres etc doorgeven aan de directeur.  Die 
zorgt ervoor dat de gegevens in het systeem worden gewijzigd waardoor alle leerkrachten kunnen 
beschikken over de juiste informatie. Zeker aan het begin van het nieuwe schooljaar is het fijn om 
gegevens compleet te hebben. Een wijziging doorgeven kan via het ouderportaal door een mail te 
sturen naar d.reitsma@arlanta.nl of ehdokkum@arlanta.nl Alvast bedankt.  
 
Alle talenten tellen! 
Tijdens dit schooljaar is er een werkgroep bezig geweest om na te denken over hoe 
talentontwikkeling binnen de EH vorm kan krijgen. We hebben ons  verdiept in talentontwikkeling, 
hebben in kaart gebracht wat we allemaal al doen en wat we nog graag zouden willen doen. In een 
kort beleidsstuk ‘Alle talenten tellen op de EH’ hebben we een eerste opzet gemaakt. We hebben 
onze stip op de horizon gezet namelijk:  

We willen kwalitatief goed onderwijs waarin veelzijdige talentontwikkeling een plek heeft en we 
willen verbinding met elkaar (teamleden, kinderen, ouders, buurt/wijk/stad). We willen elkaar zien 
met ieder zijn/haar mogelijkheden en talenten en deze benutten in de schoolcontext.  

Dit betekent dat we in het nieuwe schooljaar gaan werken met talentmiddagen. Voor deze 
talentmiddagen zijn we op zoek naar ouders, grootouders, buurtbewoners, bedrijven die iets willen 
vertellen over hun hobby, werk, talent etc. Loopt u ergens warm voor, bent u ergens enthousiast 
over, gaat u ergens van stralen dan heeft u een talent! Dit talent willen we graag inzetten. We zijn op 
zoek naar personen die met een klein groepje kinderen een paar weken ‘iets’ willen doen. Een aantal 
voorbeelden zijn:   

- Iets vertellen over de vogelbescherming en een vogelhuisje maken.  
- Een ouder die met hart en ziel in de zorg werkt komt daar iets over vertellen en brengt met 

een groepje kinderen een bezoek brengt aan een ouderenmiddag. 
- Bespeelt u een muziekinstrument en wilt u dit aan een aantal kinderen laten zien, kinderen 

laten ervaren, misschien zelfs iets over leren.  
- Spreekt u bijvoorbeeld vloeiend Spaans (of een andere taal) 
- Is koken uw passie? Dan geeft u een groepje kinderen een kookworkshop.  
- Etc.  

Kortom er is heel veel mogelijk en wij horen graag wie u denkt dat hierin iets voor ons kan 
betekenen. U kunt dus ook iemand anders benaderen. Denk hierbij ook aan buurtbewoners. Na de 
vakantie organiseren we een avond waarop we meer informatie geven.  

Lezen in de zomervakantie 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus 
terugvallen. Dit wordt ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange 
zomervakantie te blijven lezen! Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen 
schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis 
regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. 

Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. 

 Liefst iedere dag een minuut of tien. Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol! 

 Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun 
je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van een dierentuin of pretpark 
waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te 
lezen. Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest. 

  

mailto:d.reitsma@arlanta.nl
mailto:ehdokkum@arlanta.nl
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Do’s bij samen lezen 
• Laat je kind het boek kiezen. 
• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is het spannend? Of juist 
grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los. 
• Lees om de beurt een stukje. 
• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen. 
• Praat samen over wat je gelezen hebt. 
• Geef je kind complimentjes. 
• Geef je kind nog meer complimentjes! 
 
Don’ts bij het samen lezen 
• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets is zo demotiverend om telkens te merken dat 
het lezen niet lukt. 
• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt. 
• Maak het lezen niet te schools. 
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat. 
 
De VakantieBieb is open!  
 
Of je nu op vakantie gaat of lekker thuis blijft, in de VakantieBieb vind je de leukste selectie e-books 
voor het hele gezin.  
• romans en thrillers  
• kinderboeken  
• tijdschriften  
• reis- en taalgidsen  
Zo kom je de vakantie wel door! Download de gratis app vanaf nu op je tablet of mobiele telefoon. 
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Nieuws uit groep 1. 

 
 
 
 

De zomervakantie staat al op ons te wachten.  
Wanneer we terugkijken op het afgelopen schooljaar, kunnen we zeggen dat we een 

geweldig schooljaar hebben gehad.  
Wat hebben we een plezier gehad in groep 1. 

Het afgelopen jaar hebben we leren tellen, knippen, plakken, luisteren naar elkaar, 
samen spelen enz.  

We hebben veel leuke dingen gedaan, zo hebben we het juffenfeest gehad, de 
koningsspelen, de sportdag, de projectweek China en natuurlijk het schoolreisje was 

een succes.  
Juf Petra heeft al even afscheid genomen van groep 1 en wacht nu op de baby. Na 
de zomervakantie komt juf Petra vast en zeker even langs om de baby te laten zien.  

  
Afgelopen jaar heeft juf Maaike (onderwijsassistent in opleiding) ons veel geholpen.  

Maaike bedankt voor alle hulp die je ons hebt gegeven en 
we wensen je veel succes met je opleiding.  

 

Wij willen de ouders van groep 1 hartelijk bedanken voor de fijne gesprekken en hulp 
waarop we vaak konden rekenen.  

Wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie toe! 
 

hartelijke groet, 
juf Marieke en juf Petra 
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Ik ga naar groep 2 
 

 eerst vond ik het best wel eng  
en moest ik nog heel erg wennen 

 ik moest nog heel het schoolgebouw  
en de kinderen leren kennen  

 
dat lukte goed en langzaamaan  
vond ik mijn plekje in de klas  

ik leerde knippen en rijgen en tellen  
en welk seizoen het was  

 
ik verheug me op nog zo'n jaartje  
dan maak ik nog veel meer mee  

dan word ik als maar beter  
want dan zit ik in groep twee 
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Groep 2 
 
Nog even en dan is het alweer zomervakantie!  
 
De laatste weken zijn nog verschillende thema’s en activiteiten aan de orde geweest: sportdag, 
uitstapje naar de sportschool, juffendag, schoolreisje. 
Het werken over het thema sport&bewegen was een groot succes. In de gang werd met behulp van 
opdrachtkaarten druk gefitnest. 
De moeders en vaders zijn verrast met een zelfgemaakt cadeau. Best lastig, niks verklappen en een 
mooi verstopplekje thuis zoeken!    
Op de lettermuur kwamen steeds meer letters, we hebben er lessen, opdrachten en speurtochten 
mee gedaan. 
Een paar kinderen kunnen zelf al wat woorden of een kort verhaaltje lezen. Knap hoor!  
En wat een enthousiasme en betrokkenheid was er bij alle thema’s waar we mee bezig zijn geweest. 
 
We hebben een fijn en leerzaam jaar gehad. De juffen zijn super trots op alle kinderen die op hun 
eigen wijze grote sprongen in hun ontwikkeling hebben gemaakt. Geweldig! 
De portfolio’s zijn ingevuld en hebben we samen met uw kind doorgesproken. 
Alle ouders ook bedankt voor jullie betrokkenheid en vertrouwen. 
 
Afscheid hebben we genomen van juf Welmoed. Het was heel fijn ‘extra handen’ in de groep te 
hebben. 
Hartelijk bedankt voor je inzet en hulp. Heel veel succes met je vervolgstudie! 
Ouders, ook bedankt voor jullie hulp in welke vorm dan ook.  
Zonder jullie waren veel activiteiten en uitstapjes niet mogelijk geweest. 
 
21 kinderen gaan na de vakantie naar groep 3 en 3 kinderen, die nog wat jonger zijn blijven in groep 
2 
Harwin en Ewoud hebben de laatste weken extra lesstof in groep 3 meegedaan en zijn er klaar voor 
om na de vakantie te starten in groep 4. 
De kleuterperiode wordt afgesloten, maar in elke groep is het zoals dit gedichtje zo mooi verwoord:  

Een kind is als een vlinder 
in de wind 

De ene vliegt hoog, 
de ander laag, 

maar ieder doet het 
op zijn eigen manier. 

Het leven is geen competitiestrijd 
Ieder kind is anders 

Ieder kind is speciaal 
Ieder kind is mooi 

 
Iedereen een fijne, zonnige vakantie toegewenst.  
Veel plezier en succes volgend schooljaar in je nieuwe groep! 
 
Juf Clarie en juf Geertje 
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Groep 3 

En dan zijn we alweer bezig met de afronding…. wat is dit schooljaar toch weer voorbijgevlogen! En 

wat hebben we een fijn jaar met elkaar gehad. 

De kinderen hebben veel geleerd: eerst de letters, toen kwamen de eerste woordjes en nu kunnen 

alle kinderen boeken lezen! Wat een prachtig proces om als leerkracht te mogen begeleiden. Veel 

kinderen hebben ook thuis, samen met heit of mem, extra geoefend met lezen. Soms om bepaalde 

letters extra te oefenen en soms om meer tempo in het lezen te krijgen. Ouders, hartelijk dank voor 

uw hulp hierbij!  

We hopen dat de kinderen ook in de zomervakantie een leesboek in de koffer stoppen, zodat ze het 

lezen goed onderhouden! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker buiten lezen 

 

De laatste weken stonden bol van de activiteiten: sportdag, de maandviering samen met groep 4, 

schoolreisje (alle kinderen hebben een verslagje geschreven) en het uitje naar ‘it Fiskershúske’ in 

Moddergat. We hebben veel plezier met elkaar gehad. 

Afscheid 

In de zomervakantie gaat Jaylin verhuizen naar Opende, zij zal daar na de vakantie starten op haar  

nieuwe school. Jaylin, we wensen je daar veel succes! We zullen je missen. 

Ook nemen we afscheid van onze stagiaire juf Sanne. Het hele schooljaar was ze er op de  maandag, 

dinsdag en donderdag en ze heeft veel hand- en spandiensten verricht. Sanne, bedankt voor al je 

hulp! En we wensen je veel succes met je verder schoolcarrière.  

Dan is het nu tijd om af te ronden. De laatste lessen in het werkboek worden gemaakt, de kasten en 

vakken worden opgeruimd en de kinderen maken hun laatje schoon en klaar voor groep 4. 

Maar eerst zomervakantie!  

Kinderen en ouders, we willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor al jullie hulp dit schooljaar en 

een hele fijne vakantie toegewenst! Geniet ervan en tot ziens! 

 

Hartelijke groet, 

 

Baukje en Marja 

  



  
 

 9 
 

Anne Laura 
 
Ik van het spookhuis eng               
Ik van de winkol het leuk 
Ik hat vil snoep meei 
Ik van rollercoaster 
Ik hep vil grent 
 
Aimée  
 
Ik ben in de agtbaan aweest 
Ik ben i d golg weest 
Ik ben in het spookhuis 
gweest  
K ben oo vualg weezt 
Ik zat vijv keer in in bagb  
 
Kyran  
 
Ik ben in het spookhuis 
gweest 
Appelscha Duinen zathe 
 
 
Jens  
 
Leukste de golf 
Snoep 300 nog wat 
Engste rups 
Hoe veel snoep twee 
 
Thijmen  
 
Ik ben in un agtban guweest 
Ik ben in un botsautootos  
Ik ben in un ijs liw gufeet 
Ik ben in de rups gweest  
Ik ben in de spookuheus 
Leukst spookuheus met ties 
Ik ben in audos het was dar 
leuk 
 
Elize 
 
Ik vont de botsautoos het 
leukts en het spookhuis en 
de agtbaan en de vliders en 
de repsen de waterbaan en 
de blawegolf en ik vont de 
sbeltje. in de winkel heb ik 
een ijsje gekogt 
 

 
Hylke                                                           
 
Ik was in het spookhuis 
geweest  
Ik was in de autos 
Ik was in de heeliekopters 
gewee 
Cola gekogt 
 
 
 
Pieter 
 
Ik vont de atraksies leuk  
Ik hep een lolie gekogt 
Ik hep de snoeke gefoert 
 
Ilmar 
 
Ik vont de bluoe golf het 
leukst en de agtbaan en het 
leukst 
Ik ben in het spookenhuis 
Ik hep de visen gevoert en ik 
vont de vlinder leuk en ik 
vont de rups leuk 
Snoep 003 en nog wat 
 
 
Marije  
 
Ik hep in ale atrakties 
gewest waar ik in mogt en 
welke ik het leukste vont ik 
de rups en de enate vont ik 
de blauwegolf en nog de ik 
ook het vond is de vlinders 
 
 
 
 
Bas  
 
Ik vin het leuk in de bus 
Ik ben in de agtbaan 
geweest  
ik ben in het spookhuis  
geweest  
Ik hep de visen gevoert 
vijftugzent hep ik waarter 
piestol  

 
Sarah 
 
Ik sat vij kir in de agtbaan 
Ik hep un niew frientu 
gumaakt  
 
 
Ties  
 
Ik ben in de agtbang west 
Ik ben in de rups geewesto 
Ik ben in de botsootautos 
gewest. Ik ben in het 
winkeltje gewest 
Ik heb un ijsje gegat 
Ik ben met tijmen in 
spookhuis gewest 
Wat ik hed aleleukst wonn 
doen wat ik hep gesin 
Ik ben in de auto gewest het 
was leuk dan 
 
Stefan 
 
Ik vond linder het alerleukst 
Ik was in d spookhuis  
 
 
Djurre  
 
Ik ben in rupst ge weest 
Ik ben daar wel twaalef keer 
in ge weest 
 
Rienk  
 
Ik ben in due bitfijftenhalte 
In du bus was leuk 
In du busn at ik snoep 
Ik saunspookunhuis zag ik 
un it en un kil ik sag 
In du spookunhuis un swein  
Ik vin du agtban 
 
Jaylin  
 
Ik vind de rollecoaster met 
mare en spring kesun 
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Emma 
 
Ik vind het daar leuk 
En voral vit ik de achtbaan 
en de blauwe golf 
 
Lieke 
 
Ik vont de vlindr het leukst  
Ik vont ook de blouwe golf 
leuk! 
 
Anna Siebine 
 
Duinen zathe is leuk. 
En ik vind het spokenhuis 
het leukst en de 

rollercoaster is ook het 
leukst. 
En we hadden patat en ik 
was met juf sanne in de 
waterglijbaan ik vond het 
heeeeeeeel leuk.  
 
Mare 
 
Ik vond de vlinders het 
leukts en ik vond de 
rollercoaster het engst. 
Ik ging ook nog met marije 
in de water glijbaan marije 
en ik wouden van de groene 
glijbaan af toen werden we 
klets nat 
 
 

Isabella 
 
In duinen zathe is het leuk. 
In de achtbaan was ik met 
nora.  
Ik was in het springkusun 
met nora. 
En ik was in de rups met 
nora. 
En ik was met marije un 
keer in de rups.  
En een keer met nora in de 
flinders.  
 
Sil 
 
Ik vont in de botsautos leuk 
Appelscha 
In de rups vond ik het leuk 
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Groep 4 
  

En …. dan is het schooljaar alweer voorbij!!   We hebben samen een heel  fijn schooljaar gehad, we 

hebben hard gewerkt maar …. er was ook tijd voor uitstapjes of leuke projecten in de klas. 

Sinds 4 weken zit Esmée Bijlstra  bij ons in de klas, dat vinden we heel fijn.  Esmée heeft het naar de 

zin in de groep en heeft al  vriendjes en vriendinnetjes. 

Meester Erik was elke woensdag en donderdag bij ons in de groep. Juf Maaike en juf  Welmoed 

kwamen ook elke week even helpen.  Wij waren hier blij mee, een beetje extra hulp in de klas is altijd 

handig! 

Bedankt, ouders en kinderen  voor de fijne portfolio gesprekken, erg waardevol om zo samen te 

praten over de vorderingen van de kinderen!! 

We wensen alle kinderen heel veel plezier en succes in groep 5! 

Ook willen we alle ouders bedanken die het  afgelopen schooljaar hebben meegeholpen:  

computerouders  en ouders die mee hebben gereden met de auto naar een excursie, heel erg 

bedankt!! 

We wensen alle kinderen en ouders een hele fijne en zonnige vakantie! 

 

Groetjes, 

 

Juf Irene en juf Anke   
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Schoolreisje                                                          
In de bus hebben we héél  véél pret.  
En de vaders en moeders zwaaiden. 
We gingen naar Duinen Zathe. We gaan 
bijna in alle attracties waar we in mogten. 
En toen gingen we pattat eten. En naar de  
winkel. En we mogten nog even spelen. 
We gingen in de achtbaan en de golf. 
Er was ook een rups en een achtbaan. 
En we zijn ook in het spookhuis geweest 
met meester Erik. Toen we aan het einde 
waren van het spookhuis zag je een heel vel 
licht 
en wert je gespoten door een spuitbus 
En toen gingen we naar huis. 
Lieke en Nora 
 
 

 
 
Schoolreisje 
In Duinen Zathe is het leuk , je kunt er lekker 
speelen, je kunt leker frietjes eten. Der is een 
hele enge achtbaan. Er is ook een autoweg en 
je kunt je rijbewijs halen. We gingen in de bus 
er naar toe. Er was een wingkeltje. We kregen 
ook een ijsje en kroket. Toen gingen we naar de 
bus. We gingen weer naar school. We lieten de 
ouders schrikken en daarna gingen we naar 
huis. 
Hannah en Esmée.  

 
Schoolreisje in Duinen Zathe 
We waren heel vaak in het spookhuis. En het 
was de eerst keer best wel eng. We waren ook 
in de 8 baan en ook in de autootjes en in de 
rups. En wat het leukste was, dat is het 
spookhuis. We hebben ook patat gehad en de 
achtbaan was ook heel leuk. Er was ook een 
springkussen, maar daar waren we niet op 
geweest. Binnen waren ook grijpmasienes. En 
dat was heel leuk, ook een grijpmasiene met 
ballen. En toen ging Niek dat probiren.  Ruben 
ging het ook proobeeren. Er was ook een winkel 
en daar waren ook knufels. We gingen met de 
bus er heen en terug. 
Niek en Ruben 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4 
We zijn naar Duinen Zathe geweest en dat was 
hééél  leuk!  We gymen elke woensdag. 
Brent zet de leptops aan de laader. We heben 
allemaal leuke frienden. 
We werken heel hart bij rekenen, taal , spelling 
en schrijfen.  We doen muiswerk op de 
compjoeters. We hebben 1 nieuw meisje, ze 
heet Esmée. 
We hebben de tafels geleerd: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. en we hebben ons 
tafeldiploma gehaalt. 
We hebben leuke juffen en meesters. En we 
hebben de  - t  en  de  - d  achteraan geleerd. 
Brent en Lucas. 
 
 

 
Groep 4 
We hebben haas, kip, poes, slak geleerd en we 
vonden het heel leuk en we spelen goed met 
elkaar. We hebben de tafels van 1 tot 10 
geleerd. En we hebben allemaal een doel en we 
werken in groepjes en we hebben iets over 

 
Groep 4 
Beste ouders, we hebben veel gedaan in groep 
4. We zijn naar het Fiskershúske gegaan en we 
hebben een speurtocht gedaan en sommige 
kinderen zijn ook in een bedstee geseten. In 
groep 4 zijn  we behulpzaam en aardig . We 
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Spanje gedaan en dat was heel leuk. 
En we kregen een nieuw bord en juf wist soms 
niet hoe dat bord werkte maar de klas weet wel 
hoe dat werkte en daar was juf heel blij mee!! 
Jorn en Dylano 
 
 
 
 

kunnen goed rekenen, taal en spelling. De 
meeste meisjes spelen paardje en de meeste 
jongens spelen voetbal. En sommige meisjes 
doen met maaikes clupje mee en we doen soms 
ook just dance.  We doen het goed bij rekenen 
bij de computers. We hebben ook hulpjes en 
materiaalbazen, dat wisselt om per week. 
Jilke en Mila. 
 

 
Groep 4 
We hebben deze tafels al geleerd: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en soms die van 11. En 
daarmee willen we de juffen en de meesters 
bedanken. We hebben ook doelen van elk kind 
en met de kinderen hebben we veel plezier 
omdat we samenwerken. En alle kinderen 
hebben allemaal 1 doel maar als je je doel klaar 
hebt mag je zelf een nieuw doel bedenken en 
later gaan we allemaal naar groep 5. 
En nu het volgende: we hebben ook een 
boekenkast  in de klas . In de boekenkast liggen 
heel veel soorten boeken: strips, gewone 
boeken enzevoort en een heel groot plein voor 
ons allen van de hele school. En we hebben ook 
laatjes voor spullen ook voor de computers. We 
hebben ook spellingsregels en dat zijn: haas, 
kip, poes, slak, hert, staart, wolf, struik, worst, 
schroef, slang, fiets, stripboek, geit, haai, beer, 
eend, muisje, zwarte mieren, gebak, meeuw, 
pauw, specht, lachen, molen en 
panda..woorden. 
Als we klaar zijn met rekenen mogen we zelf 
nakijken en dat vinden wij wel leuk. 
We hebben laatst een nieuw bord gekregen. 
Annemaartje en Hester 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4 
Groep 4 werkt goed en in de pauze spelen we 
fijn en knutselen vinden wij heel leuk. 
We werken samen. We gymen leuk, maar soms 
gebeurt er wat ergs. 
We hebben respect voor elkaar, we hebben 4 
woorden waar we ons aan moeten houden, dat 
zijn:  vertrouwen, samenwerken, respect en 
fatsoen.  
We zijn op schoolreisje geweest. We hebben 
het leuk en gesellig en we werken selfstandig 
en we doen speletjes.  We hebben leuke 
vrienden. 
We vinden computeren leuk. We willen graag 
dit aan alle ouders vertellen, dat we respect en 
fatsoen hebben. We hebben onse ijgen plekjes 
en we hebben een keukentje, wc en 2 
bibliotheken. We hebben een speelbak voor 
buiten. 
We doen rekenen, taal en spelling. Soms is het 
makkelijk en soms is het moeilijk. 
We hebben leptops. We hebben 2 juffen en 1 
meester. Eén van de juffen heet Anke en de 
andere Irene en de meester heet Erik. 
We hebben beste vrienden en we kunnen goed 
samenwerken. We schrijven netjes, dat was 
het. 
Marenthe en Danytha 
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Groep 4 
Beste ouders,  Sommige kinderen kunnen goed 
schrijven en goed rekenen. Als we ruzie hebben 
lossen we het soms op. We hebben bijna alle 
spellingskaarten gedaan, behalve ..panda. 
We hebben 8 jongens en 14 meisjes, want Rik is 
weggegaan.  
Sommige wassen geen handen, wel bij het 
poepen maar niet bij het plassen. 
Rekenen kunnen we niet op het bord. 
Haas.. was de eerste spellingskaart. 
Maaike en Albert. 

 
Groep 4 
Dit is onse klas: 
We praten niet door elkaar. 
We hebben één meester. 
Hij is lief, heel super lief. 
Sommige doen heel grappig. 
Rik is weg, niet leuk. 
Ik heb 2 vriendinnen: hester en meike. 
We hebben een wc in onse klas. 
We doen spelling, taal, rekenen en schrijven. 
Woensdags doen we gym en muziek. 
We vinden muziek heel leuk. 
We tekenen leuk. 
We maaken geen ruzie. 
Sophia 
 
 

 
Schoolplein 
Het schoolplein is groot en wel leuk.  We 
hebben een zandbak en  schommels. Het 
buitenspelen is leuk met elkaar. We graven een 
gat in de zandbak. 
De bel gaat als de pauze voorbij is. 
Op het schoolplein spelen we met elkaar en we 
maken soms ruzie en dat is niet leuk. Soms zijn 
we ook lief voor elkaar. 
Andere kinderen voetballen met elkaar. 
De kleuters zijn heel lief op het schoolplein. 
Romy en Meike 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4 
We hebben computers en een lijst waar we op 
staan, als je erop staat mag je op de laptop, 
leuk hé?  Je mag er dan tafelspelletjes op 
spelen. 
Het is heeeel leuk. We hebben 15 meisjes en 8 
jongens in de groep. 
We hebben elke dag rekenen, dat vinden we 
saai. We hebben ook doelen, tafels en  
schrijven. 
En we knutselen ook leuk zoals: 
moederdagkadoo en vaderdagkadoo. 
We hebben ook een voetbalveld waar we 
voetballen. We hebben ook een zandbak, leuk 
hé? 
We hebben hele leuke boeken voor taal en 
spelling.  We hebben ook een nieuw bord, hij 
doet het niet altijd goed. We doen ook 
toneelstukjes. 
Tess en Oane Pieter. 
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Groep 5 

De zomervakantie staat alweer voor de deur, het schooljaar is voorbij. Niet te geloven, zo sta je in 

september bij de deur de kinderen welkom te heten en zo geef je ze door aan groep 6. 

Wat hebben wij een prachtig jaar gehad. Wat zijn de kinderen gegroeid, letterlijk en figuurlijk! 

Veel dingen geleerd en gedaan, we deden mee aan de cultuurdag bij Opus, we zijn naar Moddergat 

geweest voor de Kanoetvoorstelling, we hebben mooie muzieklessen gehad, aan het korfbaltoernooi 

meegedaan, sportdag,  zwemles, we zijn naar de Spitkeet geweest en we hebben nog veel meer 

gedaan! 

We hebben fijne portfoliogesprekken gehad met u als ouders en de kinderen, bedankt daarvoor. 

Ook heel erg bedankt voor alle hulp dit schooljaar! Zonder de inzet van u als ouders of pakes en 

beppes lukt het niet, geweldig! 

Nu tijd voor groep 6, vol vertrouwen mogen we ze doorgeven aan juf Esther en juf Annelies. 

Maar eerst tijd voor een welverdiende vakantie! 

 

Hartelijke groet van Rixte Zijlstra en Janny Leistra 
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Schoolreisje van Lotte en Nicole 

Wij waaren op schoolreisje in Helendorn daar was het super lek, dar kregen we ook een eisje en 

patat dat was heel lekker. Onse liefelings atraksie was het spokehuis met de lesers de busreis was 

leuk en grapig we waren met juf in de wildwaterban iederen kwam droch aan behalfe Dylana. Het 

was super leuk, daarna gingen we in het jungelboot daar was een grot waarin ales wat wit is neon 

wert. Nicole ging in de bomstam en ik in de tornado dus lotte was dar. Het was een hele leuke dag. 

Het leuke schoolreisje naar Hellendoorn van Sanna en Alberta 

We kwamen gistermorgen bij elkaar in de klas. Toen gingen we naar de bus. We moesten 2 uur naar 

Hellendoorn. In de bus hebben we leuke spelletjes gedaan en we hadden veel lol. Bevoorbeeld toen 

Alberta haar komkommer naar beneden viel. Of toen we het spelletje deden dat we elkaar op pauze 

moesten zetten. Toen we er waren en een verzamelplek hadden gezocht mochten we vrij door het 

park. We gingen eerst in de achtbaan over de kop. Toen kregen we patat en gingen daarna in de 

wildwaterbaan. Toen gingen we in de boomstam die ging door het water heen op een moment 

gingen we omhoog en gingen we onverwachts naar benden we waren heel nat. En daarna in de 

superhoge zweef toen in het enge drakennest.  

Schoolreisje van Arjen en Jorrit 

Toen we op school waren toen moest je eerst naar de klas. Wij zaten in bus 2 en toen we in de bus 

zaten hebben we wat gegeten. Jorrit vond de tornado het leukst en Arjen de boomstammen. En het 

drakennest en het schimmelschip heb ik gezien. FortKnalKruit was ook leuk dat waren botsautotjes 

grote en kleine.  

Schoolreisje van Bernt en Christian 

Vandaag gaan we naar schoolreisje naar hellendoorn. Het is 2 uur rijden. Dus we moesten heel lang 

wachten. Maar het was ook heel gezellig. En toen waren we der dan. En toen mogten gaan spelen en 

we zagen dat daar een waterpark is. En we gingen ook lasergame en met een waterspuit, we mogten 

15 euro mee er waren 3 wateratracsies 

Schoolreisje van Dylana en Fenna Wiersma 

We gingen om 8:30 uur vertrekken. In de bus was het gezellig. We gingen snoepjes eten. Spelletjes 

doen en grapjes maken. Het was 2 uur rijden en het duurde best wel lang. Toen waren we bij 

Hellendoorn. We gingen het meest in water aktrakzies want het was erg warm. Onze top 3 was: 

Dylana: 1. Boomstam 2. Riolrat 3. Wildwaterbaan 

Fenna: 1. Boomstam 2. Riolrat 3. Wildwaterbaan 

Het was geel erg leuk. Alles was zo leuk. We kregen in de middag patat met een frikandel. En op het 

eind kregen we een perenijsje. Pde trugreis was het zelvde als de heenreis en dat was ok gezellig. 
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Het schoolreisje van Iris en Marin 

We zijn naar Hellenboorn geweest. Het was er heel druk. Er waren veel wateraktracties en gewoone. 

Het was druk in de bus en de terugreis miender druk. We aten in de midag patat en toen we 

weggingen kreggen we een ijsje. De boomstam was erg eng en spanent. Er waaren wilde aktracties 

en rustige aktracties. Er was een enge aktracties die gingen over de kop. 

Het schoolreisje van Joyce en Elina 

Schoolreisje was leuk maar het voelde kort. We mochten zelf bedenken naast wie je zat in de bus. 

We waren met groep 5,6,7 en we hadden 2 busen we mochten maar 5 euro mee. 

Het schoolreisje van Sven en Lucas 

Ik zat naast Sven in de bus en naar schoolreisje was wel 2 uur rijden. En we haden een groepje 

afgesproken met Jelle, Lucas, Tim, Luuk en we zijn in heel veel atraksties geweest zoals de tornado 

drakennest, de boomstam, een atractie die door het hele park ging en toen was de dag al weer 

voorbij 

Schoolreisje van eh van Margreet en Mark 

Hoi! Wij vertellen een stukje over ons schoolreisje. We gingen eerst naar de bus en dat was 

superleuk! Toen moesten we 2 uuren rijden, dat was geinig. Toen we bij hellendoorn waren gingen 

we een plekje zoeken om de tassen neer te legen. En toen gingen we spelen: atracties drakennest – 

tornado – boomstam en nog veel meer! Om 3 uur gingen we weer weg en toen gingen we ons 

verstoppen in de bus en toen kwamen de ouders en gingen we weer naar huis 

Schoolreisje van Marith en Fenna Cuperus 

Wij waren gister op schoolreisje en dat vonden we super leuk. We zijn naar Helendoorn geweest. Het 

was wel fer reiden maar dat was de moeite waard. Er waren heel veel leuke dingen te doen. Het was 

fantastich, echt waar fantastich. Er waaren heel veel atraksis zoals: wild waterbaam, boomstam 

ezovoort. En dat is het. 

Schoolreisje van Marthijn en Jornt-Jan 

We moesten twee uur rijden en toen waren we er. We gingen in veel 8banen. En watter atrakties. 

We mogten niet overal in. De tornado is leuk. En de andere atrakties ook. En het drakennest was heel 

leuk, en we kregen patat. En een ijsje 

Schoolreisje van Melissa en Nynke 

We gingen 18 Juni naar Helledoorn. We moetsen twee uur in de bus. Toen we aan kwamen waren er 

wel heel veel scholen. We gingen naar een winkel maar daar was alles wel heel duur. Er waren leuke 

atracties, maar ook enge atracties. De boomstam was leuk. Omdat je heel hard naar beneden ging en 

dat word je nat. Toen moesten we uiteindelijk naar huis. 
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Schoolreisje van Tim en Luca 

Schoolreisje is leuk. Dan de atracties de was ook een tornado en loeping en een drakennest en 

lachspiegels en we aten patat met een frikandel en mayonaise en op het laatst kregen we allemaal 

een ijsje en daarna in de bus weer naar school. 

Schoolreisje naar helendoorn van Youri en Roël  

Er was een achtbaan en die heete tornado. En er was een drakenest. En er was een wildwaterbaan. 

En er was een treintje waar je in kunt. En er was een spookehuis. 
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Groep 6 

Schoolkorfbaltoernooi 

Hoe het begon. In groep 4 kregen we te horen dat het 

schoolkorfbaltoernooi begon. Veel kinderen meldden zich aan. 

Een paar weken later kregen we de groepjes te horen. We 

kregen de groepjes dus te horen, de hele klas was blij. Er waren 

veel teams, waaronder Myla, Ditmer, Sanna Margriet, Jesper, 

en Jorja.  Wij zelf [ Die dit typen] waren ook opgewonden. Het 

korfbaltoernooi werd gehouden op het korfbalveld De Graneat.  Er waren 4 wedstrijdjes van een 

kwartier. Ons team had al het eerste wedstrijdje gewonnen. En de andere 3 wedstrijdjes hadden we 

ook gewonnen. Ook hadden we de strafworpen gewonnen. Natuurlijk was er ook een prijsuitreiking. 

We wisten niet zeker of we een beker zouden gaan winnen. Uiteindelijk kregen we een prijs voor 

strafworpen. We werden helemaal gek.  

Jesper & Jorja  

maandviering groep 6 (Ruth en Naomi) 

de maandviering van groep 6 was heel leuk, we hadden liedjes om mee te zingen en dansen, 2 

toneelstukjes en natuurlijk een proefje van Sanna Margriet.  We hadden de liedjes “dank U wel”, 

“onder, boven, voor en achter” en “kom aan boord”.  

Bente en Dinanda 

Sportdag 2019  

Met sportdag hebben we heel veel spelletjes gedaan. Bijv. Trampoline springen, en dan moest je een 

basketbal in een net gooien, Slingeren met touwen, Stoeien (Met de groep), Op een vlot zitten (Het 

vlot ging op het laatst kapot en er vielen 2 kinderen in het water: Guylan en Ditmer.), Lopen op 

kratten, Tikkertje (Er waren 2 mensen tikker en 2 mensen hadden een “parel”. De 2 mensen met een 

parel waren verlosser. Een verlosser tikte mensen die af waren op hun schouder. Dan waren hun niet 

meer af. Als alle verlossers weg waren, hadden de tikkers gewonnen.), Enz. Er was een binnenzaal en 

een buitenveld. Op het laatst hadden we estaffete. Daar waren twee verschillende wedstrijden. De 

ene was van groep 5 en 6, en de andere van groep 7 en 8. In groep 5 en 6 deden mee: Rien, Myla, 

Jornt Jan en Dylana. Hun waren 2de geworden. In groep 7 en 8 deden mee: Don, Anna, Wymer en 

Baukje Anna. Hun waren 1ste geworden. Heel Eben Haezer zat te juichen! Dus groep 7 en 8 kregen 

een beker. En op het einde kreeg iedereen een perenijsje. 

Dit was de nieuwsbrief over sportdag. Door: Ditmer, Eelkje en Sanna Margriet.  
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Schoolreisje hellendoorn 

Beleef het avontuurlijkste dagje uit bij avonturenpark hellendoorn. Je kan er alles doen. zoals 

verjaardagsfeesjes. We gingen met groep 5\6\7 op schoolreisje in hellendoorn. In hellendoorn zijn 33 

attracties.  Wij vonden de tornado,drakennest,sungai kalimantan en discovery club de leukste 

attracties. De tornado is een achtbaan die over de kop gaat met een schroef. het drakennest is een 

attractie die heen en weer gaat in de lucht en je draait ondertussen rond. Sungai  kalimantan is een 

soort wildwaterbaan er kunnen  zes personen in de wildwaterbaan het was heel erg leuk en gezellig 

Groetjes Ayla Iris Christina en Chantal. Doei! 

Schoolreisje groep 6 

Hallo. met het schoolreisje gingen we met groep 5,6,7 naar Hellendoorn. En we moesten in groepjes 

door het park. Twee uur duurde de rit . We moesten in twee bussen. Toen waren we aangekomen . 

En we kregen regels te horen. En zochten een verzamel plek. Toen mochten we het park in . Er waren 

spannende en leuke attractie . En er was een speeltuin daar speelden we in. Er was een klein landje 

voor kleine kinderen genaamd : dreumensland . We kregen patat om half 1. En tenslotte kregen we 

een ijsje . 

Gemaakt door:Mare Nelleke en Mare Siebrecht en Richard.Einde 

 

We willen jullie bedanken voor dit fijne schooljaar en wensen jullie een fijne vakantie toe!  

Hartelijke groet,  juf Marieke en meester Marten  
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Groep 7 

Het lokaal is schoon, de vakken zijn opgeruimd en de tablets liggen weer in de kast. Laat de 
zomer maar komen! De kinderen hebben hard gewerkt en ze verdienen wel een paar 
weekjes vrij. Tijdens het tweede half jaar hebben we veel dingen geleerd en gedaan. De 
kinderen vertellen u hieronder over de activiteiten van de laatste tijd.  
 
De kinderen hebben veel geleerd op het gebied van taal, rekenen, spelling en geschiedenis, 
maar ze hebben ook geleerd om Engels te praten, een spreekbeurt te houden, samen te 
werken en om te dansen! Het was een prachtig gezicht om alle kinderen zo mooi te zien 
dansen. Misschien dacht uw kind van te voren wel ‘Dansen? Dat is niks voor mij!’. Alle 
kinderen hebben zich 100% ingezet en dit zorgde voor een mooie ervaring. Een beleving om 
voor altijd te onthouden.  
 
We nemen aan het einde van het schooljaar ook afscheid van meester Lukas. Hij heeft het 
hele jaar stage gelopen in groep 7 en volgend jaar gaat hij naar een andere school. Meester 
Lukas, bedankt!  
 
Tijdens de laatste gesprekken hebben we groep 7 afgesloten en is er vooruit gekeken naar 
groep 8. 
Via deze weg wil ik u graag bedanken voor de fijne gesprekken. We kijken terug op een leuk 
en leerzaam schooljaar.  
 
Ik wens alle kinderen veel plezier en succes in groep 8. En dan nu, vakantie! Geniet van de 
vrije tijd en natuurlijk wens ik jullie allemaal een fijne zomervakantie toe!  
 
Vriendelijke groet, 
 
Juf Esther  
 
 
Saco velt bokaal - 5 juni 2019 
Woensdag  5 juni 2019 hadden wij het Saco velt bokaal. Dat is een danswedstrijd waarin 18 
scholen tegen elkaar de cha cha cha gaan dansen. Je hebt 4 stappen, de eerste stap is dat je 
3 lessen van een professioneel leraar/lerares krijgt om de cha cha cha te leren.  
De tweede stap is dat Saco velt bij ons op school komt, en dat hij ons indeelt bij de A klasse 
of dat je gewoon blijft in de B klasse.  
De derde stap is de auditieronde. Dan ga je naar Leeuwarden  met de 
klas, dan loop je met z’n allen naar Saco velt dansschool. 
En dan ga je met drie andere scholen de cha cha cha dansen. Bij de auditieronde is het per 
tweetal waar je een medaille  mee kan winnen. Dit jaar hadden van de B klasse Silke en Thijs 
gewonnen en bij de A klasse Indy en Thirza. Wat ook zo was, is dat je ook kan promoveren 
naar een hogere klas. Bijvoorbeeld als je in de B klasse zit, kun je naar de A klasse gaan. En 
als je in de A klasse zit kun je naar de hoofdklasse gaan.  
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De vierde stap is het Saco Velt Bokaal in de Harmonie te Leeuwarden. Dan gaat het om de 
school maar alsnog  zijn er wel 3 koppels van de B klasse, de A klasse en de hoofdklasse. Als 
je de eerste van de hoofdklasse bent, ben je wel het beste van iedereen. Daarnaast is er ook 
nog op het laatst welke school de meeste punten heeft gehaald. Wij hebben geen prijzen 
gewonnen maar wel een paar medailles, 
die medailles krijg je als je in de finale zat. 
Ook al hebben we nu geen mooie prijzen gewonnen, het was een MOOIE ervaring! 
 
Gemaakt door : 
Femke, Indy en Brechtsje 
 

Begeleiden sportdag   
Wij moesten de kinderen van de instroomgroep en van groep 1 en 2 begeleiden bij hun 
sportdag. 
Wij hebben dit gedaan: Trekkerrace, spijkerbroekhangen, pittenzakgooien, flipperkast, 
spekhappen, kruiwagenrace, tennisbalgooien, kikkergooien en enz. En op het eind was er 
nog een dans en dat was grappig.  
 
Thijs, Wymer en Merel 
 

De BankBattle 
Wij hebben in groep zeven aan de  bankbattle mee gedaan. Het was de eerste keer dat onze 
groep aan de bankbattle mee deed. We weten nu hoe alles gaat, dus we zijn alvast 
voorbereid voor volgend jaar. Het was op woensdag 25 mei dat we het deden. We namen 
het op tegen 25 scholen. We zijn helaas niet in de prijzen gevallen , maar we hopen dat we 
volgend jaar het weer wat beter gaan doen.  
Ik ga nu uitleggen hoe alles is gegaan. We moesten als eerste een woordzoeker op gaan 
lossen dat deden we door allemaal vragen te beantwoorden. En als je dan een vraag had 
beantwoord kon je een rondje zetten om de juiste letter. En dan kwamen daar twaalf namen 
uit. Van die twaalf namen moesten we de geboortedatum op zoeken. Al die geboortedatums 
moesten we dan bij elkaar op tellen. En zo kwam er dan een code uit die we op de computer 
moesten invullen. Als die code goed was konden we door naar het eindspel. Dat ging als 
volgt. Er waren allemaal plaatjes waarvan we de betekenis moesten aankruisen. En als dat 
allemaal goed was moest je de tijd stoppen. En dan moest je maar afwachten tot je te weten 
kwam welke groep het snelste was. Nou dat was onze korte uitleg van de bankbattle.     
Groetjes: Janne , Frouke en Meike          
 
Laatste keer schoolzwemmen 
Op 27 juni hadden groep zeven en acht de laatste keer schoolzwemmen. We hadden altijd 
drie kwartier les zwemmen en één kwartier vrij zwemmen. In het grote bad werden banden 
en vlotten gegooid en in het kleine bad kon je gewoon zwemmen. We mochten ook van de 
glijbaan.  
 
Mirte C, Richard en Riemer 
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Mini kerkenpad  
We zijn met de groep naar allemaal kerken geweest bijvoorbeeld de oase ,de 
Nehemia, de grote of Sint Martines en de verenigde christelijke kerk. We kregen 
een rondleiding en we weten nu wat orgels zijn. We kregen uitleg wat ze daar 
deden en wat voor muziek ze zongen. Bij de grote of sint Martines kerk mochten 
we op de plek staan waar de dominee moet staan en daar kregen we drinken en 

een mars/chocolaadje. En bij de verenigde Christelijke kerk mochten we 
een koekje en wat drinken en we mochten op de zolder kijken. 

 
Jonathan, Teake en Rutger 
 
 
 

Schoolkorfbal!  
15 mei hadden we schoolkorfbal. 
Het was de 31ste keer op het korfbal veld. 
Het was een evenement van k.v. de granaet. 
Het is een jaarlijks ding georganiseerd voor scholen.  
Wij deden ook mee maar jammer genoeg hebben we geen  
prijs gewonnen. Jammer hé. ): 
er waren wel een paar groepen die wat hebben gewonnen. 
Dat was wel heel erg leuk! 
Er was ook veel eten te koop zoals ijsjes, chips en snoep. 
Er was ook een schutterskorf waar kinderen die meededen op konden schieten. 
En er was ook nog een meesters- en juffenkorf. 
Dat was de samenvatting van het schoolkorfbal toernooi! 
Het was super leuk!!! 
Alyssa, Baukje Anna, Jelmer en Silke 
 
Schoolreisje 
Groep 5, 6 & 7 zijn dit jaar op schoolreis naar Hellendoorn geweest. Mirte Hoogstra haar 
favoriete attracties waren: De Tornado, Drakennest, Rioolrat, de Wild waterbaan en de Wild 
waterval. Denise haar favoriete attracties waren: Wild waterval, het Treintje en de 
fonteintjes waren leuk. Sigrid haar favoriete attracties waren: de Tornado, De Donderstenen, 
Wild waterval, Wild waterbaan, het Spookhuis, De zweef en het schommelschip. Iedereen 
heeft genoten. We mochten niet alleen in het park lopen. We moesten verzamelen om 12.30 
uur en om 15.00 uur. 
 
Gemaakt door: Sigrid, Denise en Mirte H. 
 
Schoolvoetbal toernooi 
Het schoolvoetbaltoernooi was op 24 april 2019. Het was bij VV-DOKKUM. Er waren 2 teams 
van De EH. Een jongensteam en een meisjesteam. In het jongensteam zaten: Thijmen, Pieter 
jorn, Thijs ,Riemer Luuk, Jurjen, Jonathan, Tjeerd en Wymer. In het meisjesteam zaten: 
Famke, Merel, Frouke, Baukje Anna, Silke, Alyssa, Janne, Mirte C en Thirza. De jongens zijn 3e  
geworden de meisjes werden laatste. Je werd verdeeld in een poule van 4 teams. Het was op 
een echt grasveld en op kunstgras veld.           Gemaakt door: Pieter Jorn, Thijmen en Tjeerd 
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Sportdag 
De sportdag was op donderdag 6 juni. Wij hebben de estafette gewonnen met groep 7 en 8! 
Uit groep 7 waren het Wymer en Baukje Anna en uit groep 8 Anna en Don. 
 
We gingen zwemmen in het Tolhuis bad, daar gingen we  spelletjes doen.  Groepje 23 moest 
twee keer zwemmen. De spelletjes die wij allemaal gingen doen waren, waterpolo, korfbal in 
het water, en duiken. We gingen ook naar het sportveld. Daar gingen we heel veel leuke 
spelletjes zoals korfbal, voetvolley, chillen, kaatsen en trefbal doen. 
 
We hebben het leuk gehad en nog veel meer spelletjes gedaan maar we konden niet alles 
opnoemen. 
 
En we gingen ook nog naar de sportzaal toe. Toen gingen we stoeien, op een basket  
schieten,  free runnen enz. . 
 
Gemaakt door: Famke,  Thirza en Luuk 
 
Tecnics4u 
Op  vrijdag 21 juni dit schooljaar gingen we naar de Saad voor tecnics4u. we gingen op de 
fiets. het eerste ding dat we deden was een lamp zelf maken van allemaal schroefjes en wat 
andere dingen. Het was wel erg moeilijk om te maken maar als je hem klaar had was het een 
heel mooi lampje. Daarna was er een wedstrijd waar een paar kinderen mochten zagen, en 
die zelfde kinderen mochten een quiz doen van wat voor gereedschap er op het plaatje 
stond. De rest van de kinderen konden toen helpen met de vragen beantwoorden. Daarna 
was er een zelfstandige quiz. Voor de quiz lieten ze een paar filmpjes zien, na de filmpjes 
kwamen er vragen over de filmpjes. Daarmee kon je dingen winnen. Na de quiz gingen we 
weer terug naar onze school. 
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Groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor groep 8 zit de basisschoolperiode erop. We hebben een prachtige afsluiting gehad met de 

musical: ‘Bende op de camping!’ en alle kinderen hadden hun eigen ‘Wall of Fame’. We hebben 

genoten van deze avond.  

Nu is het straks uitrusten, want de laatste weken waren natuurlijk wel hectisch en druk. We hebben 

jullie veel geprobeerd te leren en zijn tevreden over de groei die jullie hebben doorgemaakt. We 

bedanken de ouders voor alle hulp die geboden is, top! 

Nu is het lokaal leeg en schoon, het voelt altijd een beetje ongemakkelijk. We wensen u allen een 

fijne vakantie toe.  

De meesters 

Henk en Ronald 

Allemaal hadden wij een eigen rol in de musical 

Feesten deden we veel in de laatste week 

School is nu voorbij 

Cowboy act dat hadden Lotte, Silke en Tianna op de Bonte Avond gedaan  

Het was een geweldig schooljaar 

En nu gaan we naar de middelbare school 

In de klas was het gezellig 

Dat komt door IEDEREEN!!! 

Gemaakt door: Tianna Prins en Feda Geertsma  
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Bedankt groep 8 voor het leuke schooljaar 

Onder andere de musical die was super leuk  

Naast al die leuke dingen gingen we ook nog naar de Ponderosa  

Toen het heel heet was gingen we naar buiten 

Eindelijk zijn we van deze school af 

Aan het eind mogen we snoep strooien 

Voortaan gaan naar de grote school 

Oceanen aan snoep krijgen de kinderen van de groep 8ters 

Niemand die houd ons tegen 

Doei groep 8 

Gemaakt door: Bente Zijlstra & Anna Eliza Willems 

 
Groep acht is op kamp geweest.  

En heeft veel leuke dingen gedaan. 

Samen gingen we de musical oefenen. 

Chaos bij de musical was er soms ook.  

Het was een leuk jaar. 

In dit jaar hebben we veel beleefd. 

Er wordt woensdag afscheid genomen van de klas  

Donderdag hebben we al vakantie  

En na de vakantie gaan we naar de middelbare school. 

Na kamp moesten we weer naar school  

In de zomervakantie gaan veel kinderen op vakantie  

Samen hebben we een leuk jaar gehad   
Gemaakt door Don en Sophie  
 

Kinderen van groep 8 zijn op kamp geweest.  

Apollo was de naam van ons kampeerboerderij. 

Meester Ronald en meester Henk waren ook mee. 

Patat hebben we gegeten op Ameland. 

 

Avonden waren vooral leuk. 

Meestal deden we spelletjes. 

En we gingen naar het strand. 

Lachen deden we allemaal. 

Aan het einde fietsten we terug naar school. 

Na kamp was het weekend. 

Dag groep 8. 
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Met groep 8 vierden wij meesterdag. 

Een gezellige morgen hadden we. 

En we deden ook verstoppertje door de hele school. 

Samen hadden we het leuk. 

Tijdens een film kregen we chips. 

En drinken. 

Rennen op de gangen mochten we ook. 

De hitte maakte iedereen heel moe. 

Aan het eind van de dag was iedereen moe van de hitte. 

Gezellige spelletjes hadden we ook. 

Lotte en Marjanne 

 
Met z’n allen gingen wij er voor. 

En nu is het schooljaar ten einde. 

Een leuk jaar is achter de rug. 

Samen staan we nu voor een andere uitdaging.  

Top was het dit jaar. 

En we hebben een leuke musical gehad. 

Ronald, Henk en Justin dat zijn de beste meesters die je kunt hebben, BEDANKT!  

 

Zonnig wordt het tijdens de vakantie. 

Op vakantie gaan we allemaal. 

Maar niet allemaal ver weg.  

En sommige wat langer en sommige wat korter. 

Rustig aan of lekker druk. 

Vervelend doen we niet. 

Anders gaan we niet meer op vakantie. 

Kunnen we wel zwemmen ja? 

Aan die zwemkleren. 
Naar het zwembad nu. 

Tijdens het zwemmen haalde we ook wat lekkers. 

In de auto gaan we naar huis. 

En ook aan de vakantie komt een einde. 

Gemaakt door: Dirk Boonstra & Amko Dam. 
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Meester Ronald, Lucas en Lelie hebben groep 8 geholpen met de musical 

Uiteindelijk na veel hulp is er een top musical uitgekomen! 

Samen met groep 8 hebben we genoten en veel geleerd 

Iedereen heeft met een plezierige ervaring de musical beleefd 

Chaos was het zeker! We hebben er lang naar toe geleefd en het is groep 8 gelukt we hebben een 

super leuke musical neer gezet! 

Afscheid moeten we nu nemen van de EH wat hebben wij een fijne tijd gehad 

Leren hebben we zeker gedaan, het was een super leuk jaar in groep 8 we hebben er van genoten 

Gemaakt door: Elske Poortman & Roos Leijenaar 
 

Bonte avond op kamp was erg leuk. 

Onze zelfbedachte acts waren leuk om naar te kijken. 

Na het dobbelspel van de meesters en juffen kwamen onze acts. 

Toen de ballonenrace was geweest, kwamen de cowgirls. 

Er waren goede danseressen. 

 
Als presentatoren deden Sabine en Mient het goed.  

Van de knuffelroof werden we blij. 

Ondertussen kregen we wat te drinken en chips. 

Na alle acts gingen we weerwolven. 

Dat was een hele leuke en gezellige avond. 

 
Sabine en Silke 

Persoonlijke opdracht hebben we gemaakt 

En dat ging iedereen goed af. 

Rekenlessen organiseren was bijvoorbeeld een opdracht 

Samen hebben we er leuke opdrachten van gemaakt 

Onze opdracht was een kwartetspel maken en een natuurquiz  

Ook hebben andere kinderen andere opdrachten gekregen 

Nu is het einde van het jaar en de opdrachten zijn geweest 

Leuk waren de opdrachten zeker 

Iedereen vond het stiekem wel een beetje moeilijk 

Je moest het natuurlijk wel goed voorbereiden om het te presenteren 

Kinderen van andere klassen hebben ook genoten van de opdrachten van groep 8 

Een leuk en gezellig avontuur dat was het zeker 

- 
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Onder de leiding van meester verliep alles prima 

Pas als je klaar was met je opdracht mocht je met andere leuke dingen meedoen 

De opdrachten vaak leuk en leerzaam  

Rekenen, taal, speurtochten en quizzen 

Alle opdrachten waren als genoten 

Chaos was het soms wel bij het maken van de opdrachten 

Hoe kwam toch alles goed 

Thanks voor het lezen 

Gemaakt door: Robert en Elmar 

 
Plezier hadden we wel in groep 8! 

Ook de meesters waren heel erg leuk. 

Natuurlijk hadden we wel eens ruzie maar het is altijd weer opgelost. 

De lessen waren altijd erg leerzaam, niet altijd even leuk trouwens. 

Elke maandag waren we erg chagrijnig, omdat het weekend weer voorbij was. 

Respect voor de meester dat ze onze meester nog wouden zijn. 

Omdat we bijna afscheid gaan nemen willen we de meesters en juffen erg bedanken voor de mooie 

jaren op de Eben- Haëzer.  

Snoep strooien gaan we natuurlijk 10 juli ’19 ook nog doen. 

Anna en Dineke hebben dit gemaakt Toedeledoki! 


