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Directief    
Een nieuwe start 
De Parel is op 3 september 
weer goed van start gegaan. 
Ieder heeft zijn of haar plekje 
weer gevonden. 
Voor NoorderBasis is het een 
bijzonder jaar. NoorderBasis 
(20 scholen) zijn nu gefuseerd 
met 13 scholen van de 
Vereniging voor 
Gereformeerd Primair 
Onderwijs in Noord 
Nederland (afgekort als 
VGPONN). Beide 
verenigingen gaan als één 
vereniging van 33 scholen in 
Groningen, Friesland en 
Drenthe verder. Deze scholen 
hebben de missie onderwijs 
geven met de Bijbel als basis. 
De Bijbel zien we als het 
Woord van God en is 
richtinggevend voor ons 
leven en dat van onze 
kinderen. Onze scholen willen 
kinderen van gelovige ouders 
scholen (lesgeven) op grond 
van de Bijbel. De nieuwe 
naam van de nieuwe 
gefuseerde vereniging wordt 
dan ook NoorderBasis – 
scholen met de bijbel. Voor 
ons als De Parel blijft die 
naam dus hetzelfde. Op 20 
september hebben al onze 
medewerkers dit feit gevierd 
in Groningen. Meer dan 500 
onderwijsmensen hebben 
God gedankt en lof gebracht 
in de Nieuwe kerk in 
Groningen. In de Martinikerk 
hebben we samen geluncht. 
’s Middags was er een concert van Trinity voor alle medewerkers. Een prachtig feest! 

 
Buitenschoolse-opvang en/of Peuter-opvang op De Parel? 
Info 06-23732110 of met Marjan van der Wal 06-33342674 

Personalia 
Juf Pruis is vorige week geopereerd aan een 

kaakholteontsteking. Zij blijft naar verwachting tot de 
zomervakantie afwezig. 

Juf Van Minnen (groep 6) komt na de vakantie niet terug. Zij 
heeft een benoeming in Haulerwijk aanvaard.  

Juf De Heer (donderdag groep 2) heeft een grotere benoeming 
in Ureterp aanvaard, waar ze ook al een dag werkte. 

Juf Kloosterman uit Drachten komt als leerkracht in groep 2 
werken in de plaats van juf De Heer. Zij werkt 
momenteel aan de school in Dokkum. 

Meester Rozema is per 1 januari jl directeur in Heerenveen 
geworden. Momenteel werkt hij nog 1 dag als 
leerkracht op De Parel. Na de vakantie niet meer. 

Juf Van Osch uit Steenwijk komt in plaats van meester Rozema 

Jarig in juni 

www.gbsdeparel.nl      e-mail: dir.parel@noorderbasis.nl 
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2.369,00€       2017/2018

250,00€               Samenloop voor Hoop

750,00€               St Human impact Romania

745,00€               De Verre Naasten

624,00€               Redt een kind

2.369,00€       

Ouderportaal raadplegen  https://ouders.parnassys.net 

Vanaf groep 3 wordt het Ouderportaal steeds belangrijker, omdat dan de toetsen er ook in komen te staan. 
Vanaf groep 5 komen de twee jaarlijkse rapporten alleen nog digitaal in het Ouderportaal te staan en te zijn 
daar ook te downloaden. Ook de adres- en oudergegevens kunnen gecheckt en eventueel door de ouders 
bijgesteld worden. Het blijkt dat nog niet alle ouders in het Ouderportaal kijken. Soms zijn de inloggegevens 
kwijtgeraakt. In dat geval kunt u mij een mail sturen en krijgt u nieuwe inloggegevens. MPS 

 
Spaargeld maandagmorgen 

Elke maandagmorgen nemen de kinderen in alle groepen geld 
mee om op school te sparen voor doelen in het kader van zending 
en/of barmhartigheid. Het afgelopen schooljaar was dat maar 
liefst een bedrag van € 2.369,-. We maken school dit geld over aan 
de doelen zoals hiernaast staat. Aan de sponsorloop Samenloop 
voor Hoop hebben kinderen van De Parel afgelopen zaterdag ook 
meegedaan. St Human impact Romania is de opvolger van St. Casa 
Perla (De Parel in Roemenië) die we al heel lang als school 
ondersteunen. Alle kinderen en ouders BEDANKT 

 
Samenloop voor Hoop zaterdag 29 september 
Op deze datum deden kinderen van De Parel ook mee aan 
deze actie voor de scholen in Drachten in de strijd tegen 
kanker. De opbrengst van de actie gaat naar onderzoek naar 
genezingswijzen.  
 
Jarig in september 
Rixt Nora Marrit  
Emma Nikki Nathan  
Angel Dinand Bram  
Sem Lotte David  
Daan Hugo Lynn Martje  
Lodewijk Tjeerd  
Daniël Melle Liora  
Isa Bjorn Harm Jan 
Simon Emma-Lynn  
Loïs Emma Milan 

 
Jaarplanning kijk-/spreekavonden 22 november 
anders dan anders 
In het team hebben we gekeken naar effectieve manieren om de 
werkdruk van leerkrachten te verminderen. Eén manier is ook de beide 
Kijk-/spreekavonden in november terug te brengen tot 1 middag/avond, 
voor alleen die ouders die zich vooraf gaan opgeven. Omdat onze 
leerkrachten ook ouderbezoeken thuis doen, is in veel gevallen de 
daarop volgende kijk-/spreekavond in november niet altijd even zinvol. 
Begin november krijgen de ouders een mogelijkheid aan te geven, dat ze 
graag ingeroosterd willen zijn. Wie niet reageert wordt dan niet 
ingeroosterd voor 22 november. Wordt vervolgd.  
 

 

https://ouders.parnassys.net/
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Speciaal voor de ouders van De Parel 
 
Kindpakket  
Ouders die financieel 
krap bij kas zitten en 
daarom moeite hebben om hun kind niet mee te laten doen met bijvoorbeeld 
muziekles, schoolreis, kamp of verjaardagen etc., kunnen een beroep doen op het 
Kindpakket. Hieronder valt ook het Jeugd Sport Fonds. Zie ook www.kindpakket.nl 

 
 

 

Contactpersonen 
Gisteren was het weer zo ver: Marjan Buffinga ( als ouder van de Parel) en ik, Wapke Huisman( als 
leerkracht), mochten ons zegje doen tijdens de maandviering. Wij zijn contactpersonen voor Veilig op 
School. Wij zijn er voor kinderen ( maar ook ouders en leerkrachten) die in onderlinge contacten moeite 
ervaren. Denk aan: systematisch en opzettelijk buitengesloten, uitgelachen, pijn gedaan, lastiggevallen 
worden. Kinderen vinden gelukkig bij hun ouders gehoor en ook bij hun eigen leerkracht. 
Maar er kunnen situaties ontstaan waarbij er zo snel geen oplossing voor handen lijkt. Dan kunnen kinderen 
bij ons terecht. Wat doen we ? We bieden een luisterend oor en kijken of wij samen met het kind toch een 
oplossing kunnen vinden. In ernstige gevallen vragen we advies bij de vertrouwenspersoon van onze koepel. 
Zie voor verdere informatie de schoolgids. Als contactpersonen werken we vooral preventief: we geven 
informatie hoe we het goed kunnen hebben met elkaar op school. Zoals gisteren bijvoorbeeld. We konden 
prachtig aansluiten bij het onderwerp van de maandviering: `Zien dat we elkaar nodig hebben`. Wapperina( 
mijn alter ego) wilde zelf een puzzel in elkaar zetten, maar dat lukte niet alleen. De puzzel( een pop) kwam 
helemaal verkeerd in elkaar: 2 hoofden, 3 
armen en maar 1 been. Samen met Marjan 
hebben we de pop goed in elkaar gezet. 
Boodschap: werk samen( waarom moeilijk 
doen als het samen kan) en alle leden van het 
lichaam zijn nodig (dit n.a.v Romeinen 12). 
Ook kregen de kinderen een folder mee en 
een boekenlegger( resp. voor groep 3 t/m 8 
en 1 en 2). U hebt het thuis vast al kunnen 
zien. Praat er gerust eens met uw kind over. 
Bovendien kreeg elke klas een puzzelstuk met 
een talent erop. Samen worden alle stukken 
een geheel. En dat gaan we op een groot hart 
plakken: op de Parel hebben we elkaar nodig. 
In liefde samen één. 

 
Financiële hulp van onze eigen ouders 

Daarnaast zijn er ook ouders van De Parel die bij mij hebben aangegeven, 
dat zij voor andere ouders willen betalen als blijkt dat mensen moeite 
hebben om hun kind aan bepaalde activiteiten mee te laten doen. Dit 
loopt uiteraard via de directeur. Dus neem gerust contact op met mij, 
zodat ik u kan doorverwijzen naar de ouders die hebben aangegeven 
andere te ondersteunen. We zijn erg blij met dit initiatief. Heel mooi dat 
we als schoolgemeenschap ook op deze wijze naar elkaar om willen zien.  

MPS 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg_tbnr9bdAhVG2qQKHX4CCBcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bws-ameland.nl/nl/ouders/kindpakket.html&psig=AOvVaw2WOtu161Sw19cEO76XqdEZ&ust=1537972382120542
http://www.kindpakket.nl/
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Kosten gebruikmaken van TSO komend cursusjaar 18/19 
Komend jaar zijn er meer vaste vrijwilligers. 

1. Gebruik maken van TSO met pleinwacht (+/- 5x per jaar)  =  €  20,- per gezin voor het hele cursusjaar.  
2. Gebruik maken van TSO zonder pleinwacht te hoeven doen = € 120,- per gezin voor het hele cursusjaar. 

 

Conciërge De Parel 
Vanaf 1 oktober verwelkomen we Terry Bakker als conciërge. Op dinsdag, donderdag en 
vrijdag werkt hij op onze school. Op de andere dagen op andere scholen van Noorderbasis. 
WELKOM Terry. We hopen dat we het allemaal door jou nog meer naar de zin krijgen op De 
Parel, dan we al hadden. 
  

Uit groep 1a juf Frankes en juf Bisschop ‘Dikkie Dik groep’ 
Wat zijn we heerlijk gestart, eerst 14 kinderen in de groep, Joya kwam er al snel bij. Een aantal van deze 
kinderen zaten vorig schooljaar ook al een poosje op school maar de meesten kwamen helemaal nieuw op 
school. Wat hebben we het fijn met elkaar. We hebben goed ons best gedaan om alle namen te leren en 
vriendjes en vriendinnetjes te maken. Met buitenspelen spelen we altijd samen met de kikkergroep daar 
zitten ook 15 kinderen in de instroomgroep. Dat is heel gezellig. Het weer is nu omgeslagen en we merken 
dat het echt herfstweer is. Volgende week hopen we naar Bakkeveen te gaan voor een herfstwandeling. 
Maar we hebben nog maar 2 rijders… zijn er nog meer ouders die mee willen, anders komen we er niet…  
Gymmen vinden we ook heel erg leuk, we klauteren, klimmen en bewegen heerlijk in het speellokaal aan de 
overkant van het plein. Het eerste thema Start hebben we afgesloten. We beginnen deze week met het 
thema uitvinden. Heeft u misschien nog een kapotte radio of iets anders wat we mogen gebruiken om uit 
elkaar te halen? Heel erg interessant voor de kinderen om te kijken wat er allemaal in zit! We werken 
ondertussen ook over de herfst. Gisteren hadden we de jaaropening over “Zien dat we elkaar nodig 
hebben”. Tegelijk start de kinderboekenweek en de christelijke kinderboekenmaand over Vriendschap. We 
hebben al een mooie slinger gemaakt van poppetjes die elkaar vasthouden waarmee we laten zien dat we 
samen vriendjes zijn. Elke dinsdag loopt juf Sarah Wierenga bij ons in de klas stage. Ze studeert aan de VIAA 
in Zwolle en doet de PABO. Heel fijn wat extra handen in de klas. We hopen dat Sarah het naar haar zin 
heeft bij ons in de klas en hopen samen veel te leren van elkaar!  

 
Uit groep 1b juf Sytsma en juf Bijker ‘Kikkergroep’    
Wàt een rust als je onze groep binnenkomt…heel veel ouders verwonderen zich erover, maar het is 
natuurlijk maar bijna de helft van wat normaal een groepsgrootte is:  maar 15 kinderen, héérlijk!    We zijn 
begonnen met kennismakingsspelletjes en spelletjes waarbij we steeds de namen van de andere kinderen 
moesten noemen en dat is nog wel een beetje lastig hoor….vaak hoor je nog: “die jongetje…”, “dat meisje 
daar...”. Gelukkig wordt het elke dag beter. We werken met de methode Schatkist  en eerst ging het over 
Pompom en Loeloe die een schat gingen zoeken op de zolder van oma. Deze week beginnen we met het 
thema: UITVINDEN en gaan de kinderen allerlei dingen onderzoeken/ bekijken hoe iets werkt, wat er 
gebeurt als je….hoe magneten werken en gaan ze bezig met wat er in water blijft drijven of gaat zinken. 
Daarbij leren ze ook weer allemaal nieuwe woorden die ermee te maken hebben. We zijn ook al druk bezig 
geweest met rekenspelletjes ,zoals gooien met de dobbelsteen en wat je gegooid hebt mag je afkruisen  op 
je papier, en wie heeft dan het 1e alle vakjes vol? BINGO!! Zo zijn ze spelenderwijs bezig met cijfers/ tellen/ 
hoeveelheden. Het is de bedoeling  dat we na de herfstvakantie beginnen met het aanbieden van letters en 
cijfers, dus daar moeten ze nog eventjes op wachten…al gaat de tijd wel snel hoor! Gelukkig voor de 
kinderen zijn we ook met èchte gymnastiek begonnen, en dat is toch leuk!! Elke dag vroegen ze weer 
wanneer we nu eens gingen gymmen, en vorige week was het dan zo ver. Alleen is het nog best lastig om je  
zelf aan-en -uit te kleden…. Volgende week dinsdag hopen we naar het bos in Bakkeveen te gaan, en 
hebben daarvoor nog rijders nodig! Geeft u zich a.u.b op, zodat het leuke uitstapje wel door kan gaan !    
hartelijke groeten van alle kikkertjes, juf Sytsma en juf Bijker 
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Uit groep 1c/2a   juf van Breden en juf From ‘Jip en Janneke groep’ 
Met 24 kinderen zijn we dit schooljaar gestart, en wat een fijne groep samen. We leren elkaar al aardig 
kennen. Het eerste thema START hebben we alweer afgerond. We hebben het veel gehad over vriendjes en 

samen spelen. In de huishoek waren we op visite bij oma en we 
gingen koffie malen met een hele oude koffiemolen. In de speelhoek 
hadden we de tuin van oma, in de bouwhoek maakten we hokken 
voor de dieren, we deden memory en in de zandtafel gingen we 
schatten zoeken. De meisjes mogen vertellen en speelgoed 
meenemen op maandag en woensdag, de jongens mogen op dinsdag 
en donderdag. Op dinsdag gaan we gymmen, van 10.15-11.00 uur, 
fijn dat er al enkele moeders zijn die mee willen helpen, er kan nog 
meer bij. Geen hulp bij gym, dan gaat het niet door. Graag duidelijk 
de naam van uw kind, of een ander herkenningsteken, vooral op de 
bekers, soms is het een hele puzzel. Het komt ook nog wel eens voor 
dat de melk door iemand anders is op gedronken. Ook willen we 
graag de portfoliomappen met de werkjes terug hebben, dan kunnen 
we nog meer kleuter herinneringen in de mappen stoppen. 
Deze week zijn we begonnen met het thema UITVINDEN, we zoeken 
apparaten, b.v. wekkers, radio’s. Die gaan de kinderen uit elkaar 
halen, en ze mogen er dan iets nieuws van maken. Dus als u iets heeft 
wordt het wel gesloopt! Kinderen mogen altijd dingen en boeken 
over het thema meenemen naar school, graag zelfs! 

 
Uit groep 2b juf Koolhaas en juf Huisman ‘Dierengroep’  
De eerste weken na de zomervakantie zijn voorbij. We leren de namen van elkaar en doen spelletjes vanuit 
de visie van grip op de groep om elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen zodat we een fijne en 
positieve groep worden. De eerste letters zijn al aan bod gekomen: de ‘z’ en afgelopen maandag de ‘v’. Ook 
de cijfers ‘0’ en ‘1’ zijn aangeboden. Deze cijfers kennen de meeste kinderen natuurlijk wel maar dat de nul 
vooraan de telrij komt is soms nog wel lastig. En dat niks dus nul is. Ook hebben we een nieuwe stage-juf in 
de klas. Haar naam is Sarah Wierenga en elke maandag zal zij het komende half jaar in de Dierengroep zijn. 
Ze zit in het 2e jaar van de PABO. We zijn met de 
Bijbelverhalen weer voorin de Bijbel begonnen en 
vertellen de verhalen van de schepping, de zondeval, 
Noach en de Ark en Abraham. Mooie verhalen om te 
vertellen maar soms is het best spannend of verdrietig. 
Vanaf woensdag 3 oktober starten we met een nieuw 
thema: ‘uitvinden’.  We zullen gaan onderzoeken en 
uitvinden in de klas en hiervoor zetten we verschillende 
hoeken in. Proefjes met zand en water en hoe bouw je nu 
een dier van knex dat zijn bek ook open en dicht kan 
doen? Een sterke hut maken met dekens en karton, 

ruimtelijk nabouwen etc. We hebben er alweer veel zin 
in! Bij Siem Zwiers is afgelopen weekend een broertje 
geboren, Jorrit! Gefeliciteerd!  
Als juffen komen we in deze tijd bij veel kinderen op 
bezoek. Fijn om ook met u als ouders kennis te kunnen 
maken. Nog één laatste vraag: dinsdag 9 oktober hopen 
we een herfstwandeling te gaan maken met de kinderen 
in Bakkeveen. De eerste ouders hebben zich al 
opgegeven maar we hebben nog een paar rijders nodig. 
Kunt en wilt u mee? Geef u dan op! Wij leren en 
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ontdekken nog rustig even door en hopen eind oktober van een heerlijk weekje herfstvakantie te genieten! 
Hartelijke groeten van de kinderen en juf Huisman en juf Koolhaas.  
 
OPROEP!!!!!  
In de kleutergroepen missen we nog spullen die voor de zomervakantie mee zijn genomen om 
schoongemaakt/gewassen te worden. Wilt u zo snel mogelijk de spullen terugbrengen zodat we er weer 
mee kunnen spelen? In de Jip en Janneke groep missen we o.a. onze pop, en de keukenspulletjes, de 
KNEX. Ook de Kikkergroep mist nog spullen. 

 
Uit groep 3a   juf Lieffijn en juf Huisman (vr)  
De kinderen van groep 3 hebben al heel wat geleerd. Nieuwe woorden, letters, rekenen, schrijven. We 
vinden alles leuk, vooral alle feestelijkheden die erbij horen. Lekker visje eten, een pen cadeau krijgen en 
een bruiloft meemaken!  

 
 
 
 
 
 
 

 
Uit groep 3b  juf Renkema en juf Kroes 
We gaan inmiddels alweer 4 weken naar school. En wat hebben we 
al veel geleerd in die 4 weken. We zijn begonnen met elkaar leren 
kennen en ontdekken en hoe zitten die juffen eigenlijk in elkaar... 
Maar nu zijn we al een fijne groep waarbij we om elkaar denken en 
elkaar helpen als dat nodig is! Met rekenen hebben we al een blok 
afgerond en hebben we onze eerst heuse toets gemaakt! We 
kunnen nu de getallenrij tot 10 aanvullen en getallen splitsen. Ook 
met het lezen hebben we al een vliegende start gemaakt. Als u 
achterin de klas kijkt kunt u de woorden zien hangen die we 
inmiddels al geleerd hebben. We kunnen letters hakken en weer 
plakken en er dan ook weer andere woorden van maken. Dit doen 
we ook wel eens met een leuke oefening buiten op het plein zoals u 
kunt zien op de foto. Ook met het lezen hebben we al een toets 
gemaakt. De kinderen moesten in 1 minuut zoveel mogelijk 
woorden proberen te lezen. Dit hebben ze gedaan bij juf Wedman 
of juf de Jong. Deze juffen zullen ons vaker gaan toetsen dit 
schooljaar. In het ouderportaal kunt u de resultaten zien van deze 
toetsen. En natuurlijk hadden we het grote feest van de bruiloft van 
Zoem en Zara. Wat was het leuk, grappig, gezellig, een beetje 
spannend, maar vooral erg........lekker! De moeder van Carin had 
heerlijke cupcakes gemaakt. We hebben ervan gesmuld!! Nogmaals 
bedankt!! Met levend water luisteren we naar 3 verhalen in de 
week. Op vrijdag gebruiken we dan het knieboek om erover door te 
praten en soms maken we er een verwerking bij. We luisteren nu naar de verhalen over Abraham en Lot. 
Bijzonder om steeds weer samen te ontdekken hoe God zijn plan met Abraham voltooid.  
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Uit groep 4a  juf Roorda en juf Sierksma (ma) 

We zijn alweer een tijdje geleden met elkaar gestart in groep 4. Wat is dat soms 
wennen, andere juffen, ander soort werk, veel en hard werken. Maar het gaat 
heel goed in de klas. In een paar weken tijd hebben we al weer veel geleerd. Zo 
zijn begonnen met spelling, elke week een nieuw woordpakket met wel 20 
woorden die ze na een week oefenen goed horen te schrijven. Bijvoorbeeld 
woorden sch- en schr-, of woorden met een eu of ui. Met taal hebben we ook al 
veel geleerd. We hebben geleerd over zelfstandig naamwoorden en lidwoorden. 
We hebben geleerd hoe je een brief kan schrijven of een tekst goed kan lezen. Zo 
ook een tekst over een uil waar we veel van geleerd hebben. Daar hoorde 
natuurlijk een middagje braakballen pluizen bij. Alle kinderen vonden botjes, 
kaakjes en haren in de braakbal, erg interessant.  
Met rekenen ronden we deze week blok 1 af met de toets. We hebben veel 
geoefend met sommen tot 20. Ook hebben we al even geproefd aan sommen tot 
100, met een grote getallenlijn oefenen we zo goed de getallen.Met levend water 
gaan de verhalen over Samuël, Saul en David. Elke week gaat het verhaal weer 
een stukje verder. Een erg leuk en indrukwekkend verhaal is natuurlijk van David 
en Goliath. Daar hebben we deze week van genoten! Maar het is ook spannend 
hoe het met David en Saul afloopt. Dat horen we in de komende weken. 

 
Uit groep 4b  juf Van der Sluis en juf Sierksma (wo) 

 
Uit groep 5a juf van ‘t Zet 

Het is alsof we nooit in een ander groep hebben gezeten! We zijn 
allemaal al helemaal ingeburgerd in groep 5a. We werken hard en 
leren al heel veel nieuwe dingen want er zijn een hoop nieuwe 
vakken in groep 5.  
We hebben samen gefilosofeerd over de zin: “nu is het ‘nu’, maar nu 
is ‘nu’ alweer net..”. Als je deze zin begrijpt, snap je ook wat 
geschiedenis is. Geschiedenis is dus niet alleen ridders, oorlog en 
romeinen. Het heeft ook te maken met gister en vorig jaar. We 
hebben allemaal babyfoto’s en geboortekaartjes meegenomen en 
de kinderen hebben nagedacht over hun eigen geschiedenis. En wist 

u dat ook juf ooit baby is geweest… daar hebben we samen ook eens naar gekeken! Een heus mini-jufje! 
Met MI zijn we ook alweer druk bezig. We leren over de wereld van bovenaf. We kijken naar plattegronden, 
maken plattegronden, leren over legenda’s, windrichtingen en registers. Erg interessant! De kinderen 
hebben een lessencircuit gevolgd bij juf Dijkstra, meester den Otter en bij mijzelf. Leuk om ook eens bij een 
andere klas te kijken.  Met rekenen, spelling en taal zijn we begonnen met 
snappet. We werken op Ipads en tablets en dat is best even wennen! Gelukkig 
kunnen we inmiddels allemaal binnen twee minuten inloggen en  kunnen we 
vaak snel starten. De kinderen zijn erg enthousiast en willen graag zoveel 
mogelijk ‘sterren’ verdienen. Veel motivatie dus om hard door te werken.  
Met handvaardigheid doen we elke vrijdagmiddag ook een soort lessencircuit. 
Juf Dijkstra, juf Rozema, juf Henstra en ik geven allemaal verschillende lessen. De 
kinderen (alle groepen door elkaar gehusseld) blijven twee week bij de ene les 
en daarna schuiven ze weer door naar de volgende. Sommige kinderen gingen 
gutsen, anderen figuurzagen, schilderen en met kosteloos materiaal, hartstikke 
leuk! U leest het wel.. we doen genoeg en zijn erg druk! Tot de volgende keer!  
Ps denken julie nog even aan de tafels   
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Uit groep 5b/6a   meester den Otter en juf Rozema (vrij) 

De eerste weken zijn we druk bezig geweest om een goede sfeer in de groep neer te zetten. 
Want een goede werksfeer is de basis om de leerstof je goed eigen te maken. 
Deze fase zijn we nu langzamerhand doorheen en hebben ons eigen gemaakt wat er dit jaar aan omgaan 
met elkaar en goede werksfeer verwacht wordt. Her en der werk ik nog aan een goede omgang met elkaar, 
met name het spelen op het plein. Het zou mooi zijn als alle kinderen met elkaar spelen en niet in zijn eentje 
alleen blijft of blijft toekijken. Zoals we op de inloopavond besproken hebben zijn we ook bezig om het 
snappet gebeuren ons eigen te maken. Dat lukt ook al aardig. We maken een goede start. 
Het huiswerkschema is uitgedeeld. Voor groep 5 vraag ik met name aandacht om het eigen maken van de 
tafelsommen. Dat is ontzettend belangrijk. Daar ligt de basis van alle vermenigvuldig- en deelsommen in 
groep 5/6, maar ook bijvoorbeeld de breuken. Ik hoop dan ook dat de overhoringen op de woensdag  goed 
gemaakt worden. Donderdag  gaat er een rooster uit voor ouderbezoeken. Ik bezoek die ouders waarvan ik 
nog geen kind in de klas heb gehad. Mocht u op de geplande avond niet kunnen, zou u dan onderling willen 
ruilen en aan mij doorgeven? Ik doe drie ouderbezoeken op een avond. Tot zover deze keer. 

 
Uit Groep 6b juf Dijkstra en juf Buitenhuis (ma)  

Het nieuwe schooljaar is weer volop begonnen! We zijn 
dit schooljaar begonnen met vele groepsvormende 
spellen en activiteiten. Hiernaast zijn we ook gestart 
door samen afspraken te maken voor in de klas en 
buiten de klas. Iedereen was het er mee eens dat we het 
fijn op school willen hebben om goed met elkaar te 
spelen, maar ook om goed met en van elkaar te kunnen 
leren. We hebben samen alle gemaakte afspraken 
vastgelegd in een contract. Als een dag goed verlopen is 
kunnen de kinderen ook een smiley verdienen. Bij 
genoeg smileys doen we als klas wat leuks. De eerste 
activiteit is op dit moment bezig, namelijk de ‘tostiweek’. 
Met rekenen, taal en spelling zijn we gestart met het 
online leerprogramma SNAPPET. Best even wennen hoe 
alles werkt en hoe je bij al je werk op de IPad of tablet 
komt. Maar dit gaat ook steeds beter. Het mooie van 
SNAPPET is dat kinderen zelf ook inzicht krijgen in welke doelen ze behaald hebben en waarin ze nog 
kunnen groeien. Verder zijn we bezig met begrijpend lezen (nieuwsbegrip), BLITS, schrijven, gym, Engels en 
nog vele andere vakken. We hebben twee keer in de week gym. Één keer krijgen we gym van juf Buitenhuis 
en de andere keer van meester Lakenvelt. Hij is onze nieuwe gymdocent op woensdagochtend op De Parel. 
Tot nu toe zijn de kinderen erg enthousiast over zijn lessen. Altijd weer een verrassing wat meester allemaal 
heeft klaar staan. Ondertussen zijn we ook gestart met een MI project. We gaan het hebben over ‘Van 
Bovenaf’. We leren hoe we plaatsen in de atlas moeten zoeken, we leren om plattegronden te tekenen met 
een legenda en we leren verschillende soorten plattegronden maken en lezen. Bij topografie oefenen we de 
namen van de hoofdsteden en provincies in Nederland en zoomen we in op Friesland de eerste provincie 
die we moeten leren. Om af te sluiten nog een oproep om thuis lekker te blijven lezen en de tafels goed te 
blijven herhalen! Is uw kind thuis door de boeken heen? Hij/zij mag altijd een boek uit de boekenkast uit de 
klas mee naar huis om te lezen. Juf noteert in de map dat het boek mee is en noteert wanneer het boek 
weer is ingeleverd. Zo raken we de boeken niet kwijt. We hopen op een mooi en gezegend schooljaar met 
elkaar! Bijbeltekst van de kennismaking ouderavond: Exodus 3 vers 14 ‘Toen antwoordde God hem: Ik ben 
die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten ‘IK ZAL ER ZIJN’. Groeten van alle kinderen uit groep 6B, juf 
Dijkstra & juf Buitenhuis.  
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Uit groep 7a Juf Rose en juf Baron (ma) 

We zijn weer begonnen! Zolangzamerhand zijn we gewend aan Snappet. De manier van vragen, hoe in te 
loggen, hoe problemen op te lossen…Er wordt door de kinderen hard gewerkt! Met rekenen zijn we o.a. 

bezig geweest met breuken vereenvoudigen, 
verhoudingstabellen en kommagetallen. Deze week 
beginnen we met het cijferend vermenigvuldigen. Ook het 
cijferend delen komt er binnen kort aan. Daar is het goed 
beheersen van de tafels wel een voorwaarde bij. Na de 
zomervakantie zijn de tafels toch wel wat weggezakt bij 
een aantal kinderen. Het is goed om thuis ook nog even 
weer de tafels te herhalen.  
Met de bijbellessen 
hebben we eerst stil 

gestaan wat de bijbel ons leert over het omgaan met elkaar. Nu zijn we 
bezig met het ontstaan van de bijbel en de wereld. Vanaf volgende week 
gaan we bezig in het Oude Testament met de zondvloed en de psalmen. U 
merkt het al, soms bekende stof, maar ook zeker nieuwe onderwerpen. 
Mooi om samen thuis over door te praten. De eerste les in de verkeerstuin 
zit er ook al weer op. De kinderen hebben een stukje fietsvaardigheid 
gehad(tussen pionnen door fietsen en op tijd stilstaan) en wat uitleg bij 
verkeerslichten. Daarna was er nog een moment om vrij te fietsen en de 
verschillende regels toe te passen. 
Op maandag en dinsdag hebben we een stagiaire in de klas: Juf Roeten. 
Deze week is ze er de hele week. Zij zal regelmatig lessen geven. De sfeer in 
de klas is prima. De kinderen spelen in de pauze veel met elkaar en ze 
zorgen ook goed voor elkaar. Fijn om te merken dat er zo naar elkaar wordt 
omgezien. Zo zien we het graag! Ook gaan we deze week nog naar de 
klimhal. Daar krijgen de kinderen uitleg en een les klimmen. Daar hebben ze 
veel zin in. Tot slot nog het huiswerk. Voor Levend Water is het de bedoeling 
dat de kinderende opdrachten maken, het memootje (incl. tekstverwijzing) en de samenvatting leren. Op 
school oefenen we dit niet. 

 Levend Water: vrijdag 5 okt. les 2; 12 oktober les 3; 19 oktober les 5 

 TOPO: donderdag 11 oktober Afrika 

 
Uit groep 7b/8a meester Zomer  
Lieve ouders! 
We zijn alweer een paar weken aan de gang in dit nieuwe 
schooljaar! Wij kennen onze klasgenoten inmiddels en zijn gewend 
aan de leerkrachten. De sfeer in de klas is goed. We zijn veel bezig 
met hoe we goed kunnen samenwerken en wat Jezus ons leert over 
naastenliefde. Mooie en waardevolle onderwerpen. 
Groep 7 is afgelopen week voor het eerst naar de verkeerstuin 
geweest. Dit was erg leuk en we kregen nog wat dierlijk bezoek… 
We zijn inmiddels ook al een beetje gewend aan het werken met 
Snappet. Voor groep 8 is dit toch anders, want deze hebben er al 
een jaar mee gewerkt.  
Groep 8 is afgelopen week op kamp geweest!! En wat hebben we 
het leuk gehad. Een prachtige bonteavond met allemaal leuke 
stukjes. (behalve dan die zoute cake… ) Dat meester Smit en juf 
Buitenhuis snoep moesten happen was toch wel een hoogtepunt of 
dieptepunt ;). Tot een volgende keer! 
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Uit Groep 8b meester Venema en juf Baron (di) 
De eerste weken in groep 8 
zitten er al weer op. We zijn 
lekker gestart met elkaar en 
wennen al aan nieuwe 
klasgenoten en meester. D.m.v. 
oefeningen en gesprekken 
proberen we met elkaar te 
ontdekken hoe we op een 
goede manier met elkaar 
omgaan en hoe wij in de klas 

het beste kunnen werken.  Het kamp van groep 8 stond ook in het teken van groepsvorming, elkaars 
talenten ontdekken en een positieve sfeer met elkaar ontwikkelen. We hebben 3 hele mooie dagen met 
elkaar gehad waarin de kinderen in groepjes verschillende opdrachten hebben gedaan en daarnaast veel 
vrije tijd hadden om met anderen te spelen en te sporten. Vanaf volgende week werken we met 
aardrijkskunde aan het thema Afrika. D.m.v. verschillende opdrachten gaan de kinderen met dit thema aan 
de slag, verzamelen informatie en maken werkstukken om zoveel mogelijk over dit werelddeel te 
ontdekken. Wanneer u thuis nog spullen hebt die bij dit thema passen, dan zou het leuk zijn als het mee 
naar school mag voor op de thema-tafel. Het Sportbedrijf-Smallingerland organiseert ook dit jaar weer 
verschillende toernooien waar de kinderen zich voor op kunnen geven. Naast de toernooien geven ze ook 
kennismakingslessen. Vandaag hebben de kinderen van groep 7&8 geklommen en op 18 oktober krijgen we 
een clinic bowlen. Groep 8 is op donderdag 18 oktober na schooltijd ingepland van 15.00-16.30 uur. Ik ga 
ervan uit dat alle kinderen deze leuke activiteit mee willen maken, mocht het niet lukken, wilt u het dan 
even laten weten? Voor het bowlingtoernooi van begin november kunnen de kinderen zich nog opgeven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


