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Directief   Nieuwbouwplannen De Parel 
In de Parel Post 10 van Juni dit jaar, maakten we al bekend dat we bezig zijn met 
plannen voor een nieuw schoolgebouw op onze huidige locatie. Het is een heel 
groots project ergens in de toekomst gepland. Van tijd tot tijd houden we u op de 
hoogte van hoe het er mee staat. Deze maand zullen de plannen definitief worden, 
wanneer het bestuur van NoorderBasis en de gemeente Smallingerland 
(wethouder) de overeenkomst (convenant) zullen tekenen. NoorderBasis heeft een eigen bouwdeskundige 
in dienst dhr. T. Oosterhoff, directeur huisvesting NoorderBasis. De overeenkomst houdt in dat de 
gemeente de nieuwbouw financiert (4 miljoen) en dat NoorderBasis zelf ook een bedrag (2 ton) financiert. 
Hieronder vallen onder meer ook alle kosten van de tijdelijke huisvesting (=Gomarusgebouw aanpassen en 
geschikt maken). Mee door deze toezegging van NoorderBasis en de mogelijkheid voor onze school een 
passende tijdelijke huisvesting te krijgen, is het mogelijk geworden de plannen voor een nieuw 
schoolgebouw in Drachten naar voren te halen in de tijd. Aanvankelijk stond De Parel pas later gepland op 
het huisvestingsoverzicht van de gemeente. 
Hoewel het moeilijk is om in de toekomst te kijken, geef ik hieronder, weliswaar onder voorbehoud, toch 
een tijdstraject aan, zodat ook duidelijk mag worden dat dit een langdurig proces is, waarin veel stappen 
moeten worden ondernomen. Bij elke stap kan er vertraging optreden.  
 
De onderstaande planning is dus onder voorbehoud, wanneer alles naar wens verloopt.  

 2019 voorjaar:   Opstellen van het programma van eisen en een startdocument samenstellen 

 2019 halverwege:  Architect, adviseurs en besluitvorming 

 2019 2e helft:   Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp – beslisdocument 

 2020 1e helft:   Bestek en tekeningen, (voor)selectie uitvoerende partijen 

 2020 medio:   Rond de zomervakantie: De Parel tijdelijke huisvesting locatie Eikesingel 62 

 2020 2e helft:   Start met de nieuwbouw op onze huidige locatie aan de Langewyk 275 

 2021 2e helft of eind:  Ingebruikname nieuwe school 

 2022 begin:   Na ingebruikname officiële opening van de nieuwe school Langewyk 275  
 
Conclusie:  

 Heel 2019 en het nieuwe cursusjaar 2019/2020 blijven we dus nog gewoon in ons huidige gebouw 
zitten. 

 Voor de kinderen van De Parel (helaas niet meer groep 7 en 8) is dit een geweldig gebeuren om mee te 
mogen maken. Een nieuw schoolgebouw krijgen en tijdelijk met z’n allen in het huidige 
Gomarusgebouw les gaan krijgen! Om nooit meer te vergeten! De kinderen zijn alvast aan het dromen 
over hun nieuwe schoolgebouw door tekeningen te maken die ze aan de wethouder willen aanbieden. 

 Voor de ouders zal het in de toekomst ruim een jaar lang wel een uitdaging zijn om de kinderen tijdelijk 
naar een andere locatie te brengen of te laten gaan in Drachten. Voor de één zal het iets verder weg 
zijn, voor de ander iets dichterbij. Maar zover is het voorlopig nog lang niet. 

MPS  
Jarig in oktober en in november 

Jarig in oktober: Hesan Wesley Siem Alyanne Dani Rick Gerrit Fabienne Patricia 

Hanna Eric Lisa Jildau Nathan Lucas Marwin Esther Micha Salomé Lana Eva Willianne 
Lucas Erik Eva Ruben Elijah Steven Andrea  

 
Jarig in november: Wendy, Esmée, Melle, Sanne, Thomas, Sem D, Sem St, Rosalie, 

Robine, Jurre, René, Timo, Nadja, Irene, Femke, Krista, Brenna, Tristan, Stefan, 
Johannes, Lotte, Prosper, Thomas, Amarins, Joëlle 

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

 
Spaargeld maandagmorgen opbrengst september en oktober 

 
 
 
 
 
 
 

Ouderavond 
geloofs-

opvoeding 
De avond over 
geloofsopvoeding 
vorige week werd 
druk bezocht door 
zo’n 125 mensen. 
Janneke Burger 
nam ons mee in de 
opvoedpraktijk van elke dag. Zeer leerzaam en het leverde veel denk- en gesprekstof op. We vonden het 
ook fijn dat er niet alleen ouders van NoorderBasisscholen waren, maar ook ouders van andere 
schoolverenigingen uit de dorpen rond Drachten. 

 

Kosten gebruikmaken van TSO 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. 

 
 Uit groep 1a juf Frankes en juf Bisschop ‘Dikkie Dik groep’  
 
Wat zijn de kinderen inmiddels lekker bekend met elkaar. Ze 
spelen soms met vaste vriendjes, maar we stimuleren wel dat 
ze met andere kinderen wat doen door het kiesbord van te 
voren in te plannen met wat en met wie ze iets mogen doen. 
Zo grappig te zien dat dat ook werkt en soms ook niet. Dan zie 
je ze buiten ook samen spelen. Er zijn in november twee 
nieuwe kinderen bijgekomen; Renske Pepernoot en Wendy 
Feenstra, ook jullie heel veel plezier in de Dikkiedik groep!  
Inmiddels zijn we gestopt met het thema Uitvinden en alweer 
met de lampion aan de gang en niet te vergeten Dankdag.  
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Straks is Sinterklaas ook aan de beurt.  We hopen dat u ons 
volgt en geniet van alle foto’s op klasbord! Reageer er gerust 
op. Met de taal activiteiten van Schatkist (methode) waren 
we bezig met woorden in een zin tellen, en rijmen, woorden 
en zinnen nazeggen en horen of woorden hetzelfde klinken 
of niet. Rijmen is best nog moeilijk maar met vaak herhalen 
valt het kwartje soms ineens! We leerden trouwens ook een 
letter: de V van vis, vogel, vlinder etc! en ook zijn we 
begonnen met de cijfers. Vanaf nu leren we om de week een 
nieuw cijfer met een rijmpje en een werkje. Doel: de 
kinderen het getal symbool te leren herkennen en te 

benoemen en ook de hoeveelheid er aan te koppelen. Zo zijn de 0 en de 1 al geweest! Wat was het ook 
mooi om de herfst bij het thema Uitvinden te betrekken, want dat was toch wel een gave uitvinding van de 
Scheppper! De kinderen weten dat de sapstroom van een boom stopt in de herfst en de blaadjes dan vallen!  
Sommige kinderen vinden het reuze interessant en dan is het supergaaf ze al zo veel te kunnen leren! 
Winterslaap en vogeltrek, allemaal ook gezien en gehoord in filmpjes, boeken enz.  Onze boom met egel van 
klei staat waarschijnlijk op een mooi plekje thuis. Wat waren ze er trots op. Zo ook op de lampion, waar we 
donderdag even mee gaan proef lopen door de school en de gordijnen in de koffiekamer speciaal dicht 
gaan! Dankdag is ook fijn om bij stil te staan; wat de Here ons allemaal geeft iedere dag!  Zo mogen de 
kinderen zelf vaak ook gebedspuntjes aandragen en dat gaat steeds beter. Misschien dat ze van thuis ook 
eens een punt mee mogen nemen, het mag gerust op een briefje mee hoor. Hoe fijn is het om voor actuele 
dingen te bidden en ze betrokken te maken met elkaar. Inmiddels zijn we met de kennismakingsbezoeken 
bijna klaar. De kinderen die vorig jaar al een bezoekje hebben gehad, komen dit jaar later aan de beurt. We 
vinden het heel fijn om de kleuters thuis te ontmoeten voor een goede band en betrokkenheid. We hopen 
dat u ons de komende tijd ook weer wilt helpen met pepernoten bakken etc… en niet te vergeten met gym 
!! het rooster hangt aan de deur in de klas.   
 

Uit groep 1b juf Sytsma en juf Bijker ‘Kikkergroep’    
 Wat hebben we het druk gehad met het thema uitvinden. En ondertussen waren we ook druk aan het 
oefenen om netjes te knippen, te plakken, het potlood goed vast te houden, te verven met 
kwasten, waterverven met penselen, kleuren met wasco,  enz... enz... Genoeg om aan te werken. Nu zijn we 
bezig met onze kikkerlampions, ze worden prachtig. Papa's en mama's denk om de lampionstokjes voor 

donderdag! Op dinsdag hebben we gym. Spannend en 
leuk. We durven en kunnen steeds meer. Maar het is wel 
handig als de kinderen makkelijke kleren en schoenen aan 
hebben, want we zijn nog erg veel tijd kwijt met het 
omkleden. Maar ze kunnen het al steeds zelfstandiger. Dat 
is ook zo met de winterjassen aantrekken. Volgende week 
gaan we oefenen voor een ritsdiploma. Op 4 en 11 
december hebben we nog geen hulp bij het gymen. wie kan 
ons dan helpen? Vorige week zijn we begonnen met het 
aanleren van de cijfers 0 en 1. Deze week starten we met 
de letter V. Twee dingen zijn dan belangrijk.   1: Hoe ziet de 
letter eruit. Heeft die een korte of een lange stok, zit er een 

poortje of een rondje bij, en waar zit dat dan. Dus kritisch kijken. En 2: is goed luisteren of je de letter hoort. 
Voor sommige kinderen een makkie en voor anderen nog een hele klus. We doen dit spelenderwijs, met 
een verhaaltje, een liedje en een knutsel werkje. Via klasbord kunnen de ouders vaak al even meegenieten. 
Prietpraatjes; 

 Juf mijn rits ziet eruit als allemaal puzzelstukjes.  

 Op mijn verjaardag kreeg ik een prachtige kaart met lieve wensen van de kinderen. Toen we het 
daarover hadden in de klas, wisten ze nog van alles weer te benoemen. Heel veel cadeautjes, mooie 
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bloemen, een prachtig jurkje en dat je nog lang niet dood zal gaan. Die had ik even gemist. Toen ik zei: 
die heb ik niet gelezen, zei een kleuter, na even te hebben nagedacht: ik bedoel dat je lang zal leven. 
Geweldig hè.  

  

Uit groep 1c/2a   juf van Breden en juf From ‘Jip en Janneke groep’ 
Werkhandschoenen aan, veiligheidsbril op, en slopen maar! “Mogen 
we het echt uit elkaar halen, juf, kapot maken? “ Ja, eigenlijk is dat 
wel een beetje raar, iets kapot maken, maar nu mag het, want we 
gaan uitvinden hoe het apparaat in elkaar zit. En wat kom je dan 
allemaal tegen: draadjes (snoertjes hebben we geleerd), wielen met 
scherpe stukjes (tandwielen), plastic, ijzer, hout, schroeven, spijkers…. 
We hebben de gereedschapskist van de man van juf bekeken. Wat zijn 
er veel verschillende soorten gereedschap! Zelfs verschillende soorten 
schroevendraaiers! In de huishoek maken we een hut met kleden, in 
de bouwhoek maken we een zo hoog mogelijke toren van breed naar 
smal. In de ontdekhoek ontdekken we hoe je met een spiegel om een hoekje kan kijken. We maken 
knikkerbanen en vouwen vliegtuigen. Welke vliegt het verst? Deze week sluiten we het thema uitvinden af. 
We gaan verder met Sint Maarten. Onze lampionnen zijn bijna allemaal klaar en wat zijn ze mooi geworden! 
Woensdag hopen we stil te staan bij dankdag en wat is er veel om voor te danken! Prachtig om elk jaar weer 
te horen waar de kinderen dankbaar voor zijn! Vanaf 19 november  beginnen we met ons nieuwe thema: 
Sinterklaas. Elke donderdag hebben we ook een nieuwe meester in onze klas: meester Rinsma. Tot half 
januari zal hij bij ons stage lopen en dat vinden we erg leuk! We hebben nog niet alle portfolio mappen 
terug gekregen. Zou u thuis nog even willen kijken of u hem kan vinden als hij nog niet ingeleverd is? Dan 
kunnen we de map weer vullen met nieuwe werkjes.  

 
Uit groep 2b juf Koolhaas en juf Huisman ‘Dierengroep’  

De groep -2- trein is lekker op stoom. Velen van jullie mochten we 
verwelkomen op Klasbord. We proberen er regelmatig foto`s met 
bijbehorend verhaaltje op te zetten. Waar houden we ons zoal mee bezig? 
Op het moment natuurlijk de lampionnen. Ze worden zooooo leuk, maar 
oei, wat een klus. Komende donderdag gaan we even ‘droogzingen’ en dan 
mogen ze me naar huis. Dus heel graag uw kind een (plastic) tas meegeven! 
Deze week hebben we het thema ‘uitvinden’ afgesloten. In de huishoek 
maakten we een hut voor Snoes de poes. In de bouwhoek bouwden we een 
toren van breed naar smal. Sorteren van bouwmateriaal deden we in de 
rekenhoek. En in de lees-schrijfhoek lagen kralenplanken klaar om een 
raket of robot na te leggen. Goed voor de motoriek. Ondertussen schijnt de 
herfst zijn intrede te hebben gedaan. Nou ja, meer een uitgelopen nazomer. 

Maar ook weer fijn, want zo spelen we nog lekker buiten. Vorige week 
vroeg zelfs een kind: ‘mag ik zonder jas naar buiten?’ Tja, de zon scheen 
immers uitbundig…… 
Met de Bijbelverhalen zijn we bij Jozef aanbeland. Altijd weer spannend 
en met goede afloop. 
Hoe spectaculair wil je het hebben? We hebben de letters v, f en z 
aangeleerd. Deze week gaan we stoeien met het cijfer 2. De cijfers leren 
we schrijven tot 5. Bij de letters leren we ze te herkennen in woorden, 
zowel op het zicht als het gehoor. Letters schrijven doen we niet. In 
groep 3 beginnen we nml direct met het schuine schrift. Dat is echt nog 
te lastig om een kleuter aan te leren. De boekletter aanleren heeft dus 
geen zin. Bovendien heeft het ‘schrijven’ van de boekletter meer weg 
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van tekenen. En omdat we niet meer zeker weten of het in de vorige Parelpost vermeld is, doen we nog 
maar eens: 
Siem heeft een broertje gekregen. Van harte gefeliciteerd met de kleine Jorrit! Dat was het, wordt vervolgd. 
 

  

Uit groep 3a   juf Lieffijn en juf Huisman (vr)  
Bloemen houden van mensen…. haal ze in …school! En dat hebben we gedaan, vorige week zijn we 
naar “De Tuindorado” geweest en mochten we zomaar gratis een hele kar vol bloemen meenemen! 

Wel even reclame maken natuurlijk, bij deze . Wat ziet het er gezellig uit op het onderbouwlesplein. Onze 
eerste MI over bloemen en planten is begonnen. Vorige week maakten we daarom 
al een prachtige wandeling door het bos (bedankt rijders!) en deze week mogen we 
de kaarten kiezen die we willen doen. Een mooie bloemendans maken bijvoorbeeld. 
Of een ‘tekening’ met vruchten en blaadjes, echte bloemen ontleden en alle 
onderdelen opplakken. Enthousiast zijn ze allemaal!  
Met rekenen leren we splitsingen maken, klokkijken (hele uren), meten enz. Bij 
lezen zijn we aangekomen in kern 3, die gaat over een wensdoos, wat zou je graag 
willen hebben? Past dat in een doos? Wat moet er voor etiket op? We leren de 
woorden: doos, poes, koek, ijs en zeep en de letters: d - oe - k - ij – z. Het gaat al 

heel erg goed allemaal, we 
zijn trots op onszelf en op 
elkaar.  Elke woensdag en 
vrijdag hebben we gym en op 
woensdag is in de gymzaal 
meester Thom Lakenvelt. Hele leuke uitdagende 
lessen. Hij kan heel goed gymmen en krijgt regelmatig 
spontaan applaus! Juf Huisman is na een paar weken 
afwezig te zijn geweest weer terug. Fijn! Al was het 
met juf Renkema ook fijn, bedankt juf! De 
lampionnen zijn bijna klaar, gelukkig hadden we heel 
veel hulp van moeders. Waar zouden we zijn zonder 
jullie! Groetjes van de Zoem-groep! 

 
Uit groep 3b  juf Renkema en juf Kroes 
De herfstvakantie ligt alweer achter ons en wat 

hebben we afgelopen weken geboft met het mooie najaarsweer. Echt een cadeautje, 
want we konden nog heerlijk buitenspelen. 
We zijn inmiddels bij kern 3 van lezen. Wat kunnen we al goed lezen en zelf woorden 
maken met ons klikklakboekje. Mooi om te zien hoe enthousiast ze blijven met lezen. 
Met rekenen hebben we blok 2 afgesloten en hebben we de toets gemaakt en 
beginnen deze week met blok 3. Het gaat echt als een trein, we kunnen nu splitsen 
tot 10, we tellen in sprongen van 2, we verdelen stroken en ook rekenen met geld 

komt voorbij, klokkijken op hele uren enz. We zijn 
begonnen met MI, bloemen en planten.  Ze vinden 
het erg leuk om te ontdekken hoe bloemen en 
planten  eruit ziet of een foto maken van een 
bloem dichtbij en ze mogen een boon planten en 
dan zelf verzorgen en nog veeeeeeel meer. Vraag 
uw kind er gerust es naar, want ze zijn hier heel 
goed mee bezig. Wat hebben we genoten van ons 
bosuitje. We konden heerlijk rennen en we hebben 
veel paddenstoelen gezien en veel dennenappels. Ook hebben we mos op 



 
6 

 

bomen gezien en we weten waar een zitbankje van gemaakt is. Ook mochten ze klimmen in de bomen of 
lekker rennen op de zandvlakte. Echt super!. Bedankt vader, moeders en beppe dat u met ons mee 
was.  Ook zijn we  druk bezig om onze lampion af te krijgen, ze worden mooi en als het donker is dan schijnt 
onze lampion vast vet mooi.  Denkt u nog aan het lampionnenstokje, want donderdag op school gaan we 
oefenen met onze lampion. Deze week staan we extra stil bij dankdag. Wat heeft de Here God het 
afgelopen jaar goed voor ons gezorgd. Genoeg te eten en drinken, kleren en jarig zijn. Prachtige schepping 
om dankbaar voor te zijn en een bijbel om in te lezen en verhalen uit te vertellen. Dank u wel God voor alles 
wat U aan ons geeft. De Bijbelverhalen sluiten er ook bij aan. Volgende week gaan we weer verder met de 
verhalen over Jacob. Tot zover maar weer en de groetjes van de uilengroep.   
  

Uit groep 4a  juf Roorda en juf Sierksma (ma) 

We beginnen deze week met MI over bloemen en 
planten. Vorige week zijn we een dagje naar het bos 
geweest als start voor dit project. We hebben 
ondanks de kou een mooie dag gehad, geleerd, 
gespeeld en genoten van het bos! Ik wil alle ouders 
die wilden rijden hartelijk bedanken voor het mogelijk 
maken van deze dag. Deze weken gaan de kinderen 
aan de hand van verschillende opdrachten en 
manieren veel leren over bloemen en planten. Met 
rekenen leren we sommen tot 100 te maken, we 
oefenen met geld te rekenen en ook klokkijken op een digitale klok. De eerste toets hebben we nu gehad en 
ook in blok 2 zijn we al weer een heel eind. Met spelling zijn we nu halverwege blok 2. We hebben twee 
nieuwe woordpakketten geleerd, woorden met –ng en woorden met –nk. Daar oefenen we elke dag even 
mee en aan het eind van de week kijken we met een kort dictee of we het goed weten. Deze week beginnen 
we weer aan een nieuw woordpakket. Met zwemmen hadden we op dinsdag een kijkles. Bij deze een 
herinnering voor het zwemmen, het rooster is aan het begin van het jaar gestuurd, graag in de agenda 
noteren wanneer er bijzonderheden zijn want dit wordt niet elke keer gemaild. Kinderen die geen kleren 
mee hebben bij gekleed zwemmen kunnen helaas niet afzwemmen! Dus belangrijk om daar goed om te 
denken.  
Groeten juf Roorda.  

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

De vorige keer net te laat voor de nieuwsbrief, maar nu dan. We zijn het jaar 
goed gestart, de kinderen hebben elkaar leren kennen, hoewel we af en toe nog 
namen oefenen van elkaar, hiervoor wisselen we in werken en spelen in groepjes 
en dat helpt. Iedereen heeft zijn of haar plekje gevonden en het werk is gestart. 
Dit jaar vertellen we de bijbelverhalen van groep 4 starten met Samuel en nu 
over Saul, David en Goliath. De eerste verjaardagen zijn gevierd en de eerste 
toets van rekenen is achter de rug, dat is best snel, maar zo willen we dit jaar 
meer tijd vrijmaken voor het aanbod voor de sommen tot 100. Taal en spelling 
zijn ook toe aan de eerste toetsen, al met al, de kop is eraf. We hebben een 

superleuke natuurles gehad, dankzij Abel, want 
die heeft thuis een uil in de schuur en zo konden 
we met z'n allen groep 4a en 4b uilenballen 
pluizen.. Nu na de herfstvakantie zijn we gestart 
met het eerste MI-project, Bloemen en planten.  De ochtend in het bos bij 
Bakkeveen was heerlijk, met dank aan alle ouders. De kinderen genieten van 
het zelfstandig leren, kruiden ruiken en proeven, bladstructuur leren zien, 
patronen leggen met natuurlijk materiaal tot bonen planten. We starten 
deze week met het aanbieden van de tafel van 1, de kinderen krijgen een 
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boekje mee om te oefenen. Groep 4b is een leuk cluppie, het beloofd een mooi jaar te worden. Groep 4b en 
de juffen.  

 
Uit groep 5a juf van ‘t Zet 

Hallo allemaal, Wanneer je 
groep 5a binnen loopt, 
vliegen de tafelsommen je 
om de oren!  We joggen de 
tafels, we zingen de tafels, 
we schreeuwen de tafels. 
We zeggen ze hardop, we 

fluisteren ze, we zeggen ze verkeerd om, we zeggen ze alleen als meisjes, 
of alleen als jongens, enzovoort. Het gaat hartstikke goed, we kennen 
bijna alle tafels uit ons hoofd! Fijn om te merken dat de kinderen ook 
thuis oefenen, blijven doen hoor!  Tegenwoordig leren we ook de tafels 
andersom, deeltafels. Een hele nieuwe categorie sommen. Dat moesten 
we natuurlijk wel eerst leren en dat hebben we gedaan met behulp van 
snoepjes. Groepjes maken en kijken hoeveel je nog over houdt. Een 
lekkere, leuke rekenles. Nog best lastig hoor, maar stapje voor stapje 
begrijpen we het steeds wat beter! 
Met MI hebben we het thema ‘kaarten en plattegronden’ afgesloten. We 
hebben alles geleerd over de atlas en hoe je een mooie plattegrond kan maken. We gaan deze week alweer 
starten met een volgend thema: Nederland! Een leuk thema en hopelijk leren we alle provincies en 
hoofdsteden! Dat zou toch leuk zijn als dat we al wisten in groep 5!?  
Omdat we de op de vrijdag druk bezig zijn met crea dit jaar, besloten de juffen van groep 5/6 dat het ook 
wel leuk zou zijn om een lampion te knutselen dit jaar. Een hele leuke verrassing, want normaal gesproken 
houden we daarmee op in groep 4. De kinderen gingen dan ook vol enthousiasme aan het werk en het 
resultaat krijgt u vast nog te zien!  
We hebben de laatste tijd hard en goed gewerkt. Hard werken mag best beloond worden en dus hebben we 
vandaag kauwgomdag! De hele dag kauwen… wat zullen onze kaken sterk worden!!  
Tot de volgende parelpost!  

 
Uit groep 5b/6a   meester den Otter en juf Rozema (vrij) 

We hebben vorige week woensdagmorgen mijn verjaardag heel leuk en gezellig gevierd.  
De kinderen hadden toneelstukjes voorbereid, we deden spelletjes, we mochten langer 
buiten spelen. Af en toe werd er getrakteerd. Sommigen waren zo slim om met een lief 
gezicht te zeggen dat het eigenlijk maar een morgen was en vroegen of het 
donderdagmiddag niet verder mocht. Dat hebben we dan maar gedaan. Een verjaardag 
goed vieren is fijn. Normaal ben je met elkaar druk aan het werk, maar zo’n dag ben je 
lekker op een hele manier bezig. Bedankt voor het cadeau dat ik mocht krijgen. De cadeaubon van Bruna zal 
zeker goed besteed worden aan een boek, de chocoladereep en de snoepjes zullen lekker opgegeten 
worden. 
Ik hoop dat de kinderen deze dag zich later nog goed zullen herinneren. We zijn druk bezig om de tafels te 
oefenen. Elke week één tafel. Het is van groot belang dat de kinderen de tafels vlot kennen. Het is de basis 
voor heel veel leerstof dat nog volgt. Binnen een minuut moeten de kinderen de antwoorden van de tafels 
door elkaar opschrijven. Bij biologie hebben we het momenteel over vogels. Onder anderen komt aan de 
orde: hoe kan het dat vogels zwemmen in, voor ons, zeer koud water; wat zijn trekvogels, standvogels en 
doortrekkers; wat voor verschillende veren heeft een vogel en uit welke delen bestaat een vogel. We 
luisteren en kijken naar vogels op het digibord. Mooie lessen. Bij geschiedenis hebben we de periode van de 
prehistorie afgesloten en stappen we nu over naar de periode van de Romeinen in ons land. 
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Uit Groep 6b juf Dijkstra en juf Buitenhuis (ma)  

Een stukje schrijven voor de tweede Parelpost van dit schoolseizoen. Even nadenken wat ik zal schrijven, 
want we zijn met heel veel dingen bezig. We werken hard en doelgericht op SNAPPET bij de vakken 
rekenen, taal en spelling. Het went al steeds meer om met dit lesprogramma te werken. Het werkt fijn met 
dit lesprogramma omdat per les één lesdoel centraal staat. Dit is voor de kinderen overzichtelijk en 
duidelijk. De kinderen weten goed waar we mee bezig zijn en door de directe feedback op SNAPPET zijn ze 
ook gericht om het zo goed mogelijk te doen en veel opgaven te maken. Hiernaast krijgen wij als 
leerkrachten snel een uitgebreid overzicht op verschillende leerdomeinen hoe het met uw zoon of dochter 
gaat qua leergroei. Sinds vorige week krijgen we weer muziekles van juf van der Velden. Altijd weer 
verrassend wat ze elke muziekles weer aan ons gaat leren. Groep 6 is met topografie bezig geweest om alle 
provincies en hoofdsteden te leren en we hebben de provincie 
Friesland, Groningen en Drenthe al meer in detail behandeld. 
Engels vinden we nog steeds super leuk. We leren de kleuren in het 
Engels en we leren onszelf beschrijven door te vertellen wat voor 
kleding we aan hebben.  
Met SOVA hebben we het gehad over verbale en non-verbale 
communicatie, verschillende gevoelens en hoe je die non-verbaal 
kunt herkennen. We hebben het ook gehad over het verschil tussen 
plagen en pesten en hoe je je eigen grens aan kunt geven.  
We hebben voor de herfstvakantie ook nog een leuke afsluiting van 
de Kinderboekenweek gehad. De kinderen konden in groepjes een 

vriendenspeurtocht door de school doen. De kinderen moesten 
‘vrienden’ bij elkaar zoeken. Jip stond bijvoorbeeld op het papier, 
maar dan moesten de kinderen in en buiten de school op zoek naar 
Janneke. Had je een vriendje gevonden dan kreeg je een letter. Soms 
kreeg je gelijk de letter van het vriendje, soms moesten de kinderen 
als groepje een samenwerkingsopdracht uitvoeren. Alle letters van de 
vriendjes samen vormden een mooie vriendschappelijke zin. We 
hoppen ook van het ene MI thema naar het andere MI thema. We 
hebben het thema plattegronden maken afgerond en nu zijn we 
gestart met thema Nederland over het inzoomen in de provincies en 
het leren kennen van de hoofdsteden. Op de vrijdagmiddagen zijn we 
samen met de groepen 5A en 5B/6A creatief bezig. We hebben al 
vogelhuisjes en een schilderij van het meisje met de parel gemaakt. 
We zijn ook met de technieken gutsen en figuurzagen aan de slag 
geweest. Nu maken we een tussenstop om lampionnen te maken. Na 

de lampionnen gaan we verder met het crea-circuit en maken we ook tijd voor crea rond sinterklaas en 
kerst.  Kortom, we werken hard in groep 6B,  maar we hebben het ook gezellig met elkaar. Met een leuke en 
goede dag verdienen we een smiley. Hebben we genoeg smiley ’s dan doen we wat leuks. We hebben al een 
tosti-week gehad. Nu sparen we voor een pyjama dag op school en een filmpje kijken. Groeten van alle 
kinderen uit groep 6B, juf Dijkstra & juf Buitenhuis.  

 
Uit groep 7a Juf Rose en juf Baron (ma) 

We zijn na de vakantie weer met nieuwe energie begonnen. Met 
de bijbellessen hebben we gewerkt over de psalmen. Deze week 
besteden we aandacht aan dankdag. Volgende week staan we stil 
bij Spreuken en daarna gaan de bijbellessen over Daniel. U zult het 
wel gemerkt hebben, de stof is heel afwisselend en er komen 
‘nieuwe’ bijbelboeken en vertellingen aan bod.  
De kinderen zijn helemaal gewend aan Snappet en zo 
langzamerhand werk ook iedereen op eigen niveau. Met rekenen 
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hebben we wat lessen toegevoegd om er voor te 
zorgen dat de kinderen een goede aansluiting 
hebben bij de leerstof. Ook proberen we af te 
wisselen met het werken op de iPad  en schriftelijk 
werk. Al met al wordt er hard gewerkt door de 
kinderen.  
We zijn nu een paar keer naar de verkeerstuin 
geweest. Vanaf de volgende keer krijgen we een 
andere vrijwilliger die de kinderen les geeft. We 
hopen dat er dan meer in de verkeerstuin geoefend 
wordt. 
Met MI zijn we Afrika aan het afronden. De kinderen 
hebben veel opdrachten gemaakt. Aan de hand van 

de opdrachten gaan we nog een spel spelen en sluiten we dit thema af met een toets. 
Binnenkort hebben we weer de voorleeswedstrijd op school. Eerst houden we de wedstrijd in de klas. Twee 
kinderen mogen door naar de volgende ronde. We kiezen dan de voorleeskampioen van de school. Hij of zij 
mag dan door naar de kampioenschappen van Smallingerland. Leuk dat er ook jongens mee doen met de 
wedstrijd! We zijn benieuwd! 
Tot slot nog het huiswerk voor de komende tijd. Wat betreft het Levend Water het volgende: Soms is het 
memootje lastig te leren. In het begin van het jaar heb ik op de informatie avond aangegeven en ook aan de 
kinderen zelf verteld, dat ze deze ook mogen leren uit de Bijbel in gewone taal. De vragen die gesteld 
worden, komen uit de samenvatting in het werkboek. U kunt de kinderen daarbij helpen door ze daar 
vragen over te stellen bij het overhoren.  

 LW 9 nov.  les 40; 16 nov. les 7; 23 november les 8. 

 Topo: 8 november Marokko; 22 november Azië.  

 
Uit groep 7b/8a meester Zomer  
Het is volop herfst in Nederland.. Na maanden lang zomerse temperaturen gehad te hebben begint het nu 
toch echt kouder te worden. Niet erg! Gelukkig hebben we genoeg te doen op school, dus dat houdt ons 
lekker warm. We mochten in de afgelopen periode bowlen met groep 7/8. We hebben een clinic gehad in 
Van der Valk. Dit was een zeeg geslaagde middag en bijna iedereen heeft wel een strike gegooid! 

Daarnaast zijn we ook nog druk met 
serieuzere zaken. De weektaak komt steeds 
voller te staan en daarnaast hebben we ook 
nog een hoop huiswerk. Zo zijn we met MI 
bezig met het continent Afrika.  
 
We leren prachtige dingen over apartheid, 
Nelson Mandela en sloppenwijken. 
Interessante onderwerpen die wij in 
Nederland bijna niet tegen komen. Ook 
hebben we de topografietoets van Afrika 
gehad. 
In verband met 21sth century skills zijn we 
begonnen met programmeren op de iPads. 

We programmeren een robot die een route zo snel mogelijk af moet leggen. Het programma wat we 
hiervoor gebruiken heet Bomberbot. Kinderen kunnen thuis ook inloggen, dus dit mag gerust bekeken 
worden. Op deze route zitten obstakels die we moeten ontwijken of vernietigen door programmeertaal. Zo 
proberen we de eerste beginselen van de programmeertaal onszelf eigen te maken. 
Aankomende week gaan we met groep 7/8 een kijkje nemen om het Gomarus College om ons te oriënteren 
op het voortgezet onderwijs. Wij hopen op een leuke en leerzame dag! Tot horens! 
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Uit Groep 8b meester Venema en juf Baron (di) 

In groep 8 hebben we gewerkt over de psalmen. Koningspsalmen, lofpsalmen en troostpsalmen hebben we 
behandeld en gezongen. Deze 
week staan de bijbellessen in het 
teken van dankdag.  
Bij aardrijkskunde ronden we het 
thema Afrika deze week af met 
een toets. De kinderen hebben 
verschillende opdrachten gemaakt 
en veel dingen geleerd over 
Afrika. Leuk dat er ook zo veel 
spullen meegenomen zijn voor 
onze thema-tafel (foto). Aan het 
eind van deze week spelen we het 
afsluitende spel.  

 

 

 

Afgelopen week was het Hervormingsdag. Ik heb een verhaal van Luther verteld, de komende weken zullen 
de geschiedenislessen over de hervorming en de geschiedenis van de 16e eeuw gaan.  

 
Op de doe- dag van het Gomarus hebben we even een inkijkje gekregen in het Voortgezet Onderwijs. Een 
leuke dag waarin we de sfeer konden proeven, een paar lessen konden volgen en een beeld konden krijgen 
van hoe het er volgend jaar aan toe zal gaan.  

Op maandagavond 10 december is er een voorlichtingsavonden van het Gomarus bij ons op school.  

 


