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Directief   Gezonde school 
In november is het nationaal preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis naar buiten gebracht. Het 
akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, 
overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Ook wil men landelijk werken aan een rookvrije generatie in 
2040. Hiervoor is ook het totale onderwijs nodig. Ook voor de Medezeggenschapsraad is veiligheid en 
gezondheid van onze kinderen een belangrijk aandachtspunt. Wellicht hebt u ook al de bordjes rookvrije 
school op het schoolhek gezien bij de ingangen. Gewoon omdat roken niet alleen verslavend, maar 
uiteindelijk ook dodelijk kan zijn. Te veel (alcoholisch) drinken en (verkeerd) eten is niet alleen verslavend, 
maar schaadt ook de gezondheid in ernstige mate. Een ongezonde leefstijl is een ontwikkelde gewoonte. 
Bewustwording is hierin een eerste vereiste. Ook de scholen zijn hiervoor nodig. 

De Parel werkt met ondersteuning van de GGD in Drachten aan een 
gezonde school. Er zullen in de toekomst ook een aantal activiteiten 
worden ontplooid waar wij u als ouders ook bij nodig hebben.  
Ook zou het fijn zijn al er een werkgroepje kwam, waarin ouders ook 
participeren. Wij zouden wat dit laatste betreft graag in contact 
komen met ouders die hier wel iets in willen betekenen.  
Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze kinderen en van ons 
allemaal. Als school willen we onze verantwoordelijkheid hierin ook 
nemen. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School?  
Kijk dan op www.gezondeschool.nl  

  
Ondertekening nieuwbouwconvenant 
Op 20 november was het belangrijke grote moment 
voor de nieuwbouw van De Parel aangebroken. 
Wethouder van de gemeente Smallingerland Roel 
Haverkort en Roelof van den Berg bestuurder van de 
vereniging ‘NoorderBasis - scholen met de bijbel’ zetten 
de handtekening onder de overeenkomst voor een 
nieuw te bouwen schoolgebouw De Parel op dezelfde 
locatie als nu. Kinderen van alle 14 groepen van De Parel 
hadden hun fantasie en creativiteit ingezet, door 
fantasietekeningen te maken van de nieuwe school. 
Opvallend hierbij was dat de kinderen ook al rekening hielden met elementen van duurzaamheid; isolatie, 
glasoppervlak, zonnepanelen enzovoort. De winnende tekeningen werden door drie kinderen van De Parel 
aangeboden aan wethouder Roel Haverkort. Foto: Manoa van der Meulen (gr.4), Maartje den Hamer (gr.6) 
en Rosa Poppe (gr.8) samen met Erik Espeldoorn (ouder van De Parel), Roel Haverkort (wethouder gemeente 
Smallingerland), en Martin Smit (dir. De Parel). 
 

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

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. 

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. 

Jarig in juni 

www.gbsdeparel.nl      e-mail: dir.parel@noorderbasis.nl 
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Jarig in december 
Annelie Sikkema (2010), Anthe Venema (2009) Arlene Hoff (2010) Arnold Baron (2007) Benthe Bijlsma (2012) 
Daan Kruizinga (2011) Daniël Hoekstra (2008) Danielle Wieland (2007) David van Tiel (2011) Elianne 
Haveman (2010) Eline de Haan (2011) Eloïse de Vries (2010) Hirad Dousty (2011) Ilse Bijlsma (2010) Imka 
Raap (2011) Jaleesa Oort (2010) Jasper Kruizinga (2011) Jildau Blom (2011) Joas Buitenhuis (2007) Joran 
Doornbosch (2007) Jurre Riemersma (2010) Kaylee Veenhuizen (2009) Lotte den Hamer (2008) Luca den 
Ouden (2010) Maaike van der Meulen (2012) Maartje den Hamer (2008) Marrit Vlietstra (2012) Mathilda van 
Winsen (2009) Milân de Braak (2013) Miriam Kooistra (2013) Nynke Boonstra (2006)  Nynke van der Wal (2012) Peter Dwarshuis 
(2013) Rafaël Rittersma (2008) Rosa Dijkman (2013) Sanne den Hamer (2012) Sara de Boer (2011) Sem Wagenaar (2009) Sophie de 
Calonne (2009) Wiebe Jan van den Berg (2009) Xander Visser (2009) 
 

Nieuwe collega   
Mieke Folkers, tot juni 2018 werkzaam op een andere school van NoorderBasis komt 
tijdelijk ons team versterken. Aangezien Esther Buitenhuis als adjunct een nieuwe taak 
krijgt als interne coördinator voor alles wat met de nieuwbouw van de Parel te maken 
heeft, zal zij de lesgevende taak van Esther Buitenhuis in groep 6b op maandag 
overnemen. Verder zal Mieke taken doen in school op het gebied van leerlingenzorg 
(interne begeleiding) en andere onderwijskundige taken.  

 

Sinterklaas was ook op De Parel 

Van de Afdelingsraad   –   Nieuwe statuten NoorderBasis 
Op 20 november is er een belangrijk besluit genomen door de gefuseerde vereniging NoorderBasis.  
Dit is in het kort de inhoud: 
1. Nieuwe statuten van de nieuwe vereniging zijn aangenomen (unaniem, door alle 33 scholen – afdelingen) 
2. Identiteitsdocument (met voor de ouders een ouderverklaring ter ondertekening) is aangenomen.  
Ad1. Nieuwe Statuten van de nieuwe gefuseerde Vereniging Noorderbasis - scholen met de bijbel:  
• De grondslag blijft de Bijbel. De vereniging onderschrijft de Drie Formulieren van Eenheid. Deze grondslag 

wordt nader uitgewerkt in een identiteitsdocument. 
• Voor lidmaatschap van de vereniging is verplicht kerklidmaatschap van gereformeerde kerken losgelaten, 

zowel bij aannamebeleid ouders als bij het benoemingsbeleid van personeel.  
Ad2. Identiteitsdocument: 
• Is voor het grootste deel onveranderd. Nog steeds wordt de vereniging als gereformeerde schoolvereniging 

aangeduid. Kinderen worden onderwezen overeenkomstig Gods Woord, samengevat in de Drie Formulieren 
van Eenheid. 

• Ouders moeten oprecht christen zijn wat ook mag blijken uit kerklidmaatschap. Bij deelname of benoeming 
kunnen zij aantonen dat zij daar in de praktijk ook uiting en betekenis aan geven. 

• Leerkrachten moeten lid zijn van een kerkelijke gemeente. Er worden geen kerken meer met name genoemd. 
Leerkrachten moeten kunnen instemmen met het identiteitsdocument en zich bewust zijn van het feit dat ze 
op een gereformeerde school lesgeven. In aanstellingsgesprekken moet hiervoor maatwerk worden geleverd.  

Tot zover in het kort de belangrijkste wijzigingen. Wie meer wil weten of hierin meer geïnteresseerd is kan bij de 
directeur nieuwe tekst van Statuten en identiteitsdocument opvragen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN3vfHhfLeAhVFCuwKHQKGBekQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/336995984614362748/&psig=AOvVaw0QwuUmy_RxkGh8tVB-2KMD&ust=1543321177446097
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Spaargeld maandagmorgen  voor onderwijs aan de aller armsten 

 

Schoolreis 2019 groep 3 t/m 7 
Op DV woensdag 19 juni 2019 hopen we op schoolreis te gaan. Kosten € 27,- pp. U kunt nu alvast gaan sparen. 
 

Sinds 1 oktober 2018 is Buurtgezinnen.nl actief in Smallingerland   
Buurtgezinnen.nl in Smallingerland zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt.  
Steungezinnen hebben ervaring met kinderen. Ook steunoma’s en opa’s komen in aanmerking. 
Steungezinnen ervaren het als verrijkend en zinvol om wat te doen voor gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben. 
Op een laagdrempelige, gelijkwaardige, alledaagse manier krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden 
ouders even ontlast. Een dagdeel per week ontspannen spelen in een ander gezin kan al een enorm verschil maken 
voor een kind! De eigen ouders kunnen weer even op adem komen, terwijl de kinderen 
een leuke tijd hebben bij het steungezin. Regelmatig plaatsen we profielen van kinderen 
waar we een steungezin voor zoeken, - natuurlijk met toestemming van de ouders-, op 
onze Facebookpagina ‘Buurtgezinnen.nl in Smallingerland’. 

 Heb je interesse om steungezin te worden?  

 Of kun je misschien juist wel wat hulp gebruiken? 

Wil je meer weten? 
Kijk op www.buurtgezinnen.nl of facebook buurtgezinnen.nl in Smallingerland. 
Mail of bel met coördinator Sjikke Jansma: sjikke@buurtgezinnen.nl, 0625190848 

 

OPROEP Kerstkaarten 
Denkt u nog even aan het weg geven van kerstkaarten door uw kind(eren). We hebben liever niet dat er op 
school kerstkaarten aan elkaar worden gegeven in de klas. Op deze manier zullen er altijd kinderen zijn die 
geen kerstkaart krijgen en zich buitengesloten kunnen voelen. Alvast bedankt! 
 

Uit groep 1a juf Frankes en juf Bisschop ‘Dikkie Dik groep’  
Dag Sinterklaasje, dag dag lieve Piet! Woensdag was Sinterklaas in onze 
klas. Wat was dat een groot feest. We hebben er enorm van genoten en 
Sinterklaas en zijn Pieten laten zien wat we allemaal hebben geleerd. We 
hebben immers ons Pietendiploma gehaald!  
Zo hebben we over het dak gelopen (over de tafel), een koprol gemaakt, 
laten zien dat we al heel goed kunnen rekenen met pepernoten, 
cadeautjes ingepakt en cadeautjes in de schoorsteen gegooid. Heeft u de 
foto's ook gezien op klasbord? Jammer genoeg was juf Bisschop ziek en 
heeft zij het feest gemist. Donderdag was juf Renkema bij ons in de klas 
en hebben ze nog gekeken op het digibord hoe Sinterklaas met de 
stoomboot weer vertrokken is naar Spanje. We hebben deze periode ook 
de letter S geleerd. Het gaat hierom dat kinderen weten hoe de letter 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQvcLkivLeAhXSaVAKHWhnBl4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.redeenkind.nl/kerken/collecte/onderwijs-brengt-kinderen-tot-bloei&psig=AOvVaw1zqejpbwLsymetnvppfPmt&ust=1543322473612563
http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:sjikke@buurtgezinnen.nl
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eruit ziet en welke klank erbij hoort. Ze leren nu nog niet echt lezen, maar dit 
is wel het eerste begin daarvan. Deze week herhalen we de letter.  
Vanaf deze week werken we over kerst. Prachtig om de kinderen dit mooie 
verhaal uit de bijbel te vertellen. We hebben in de klas een mooie kerststal 
om mee te spelen en ook een magnetisch spelletje waarbij ze het 
kerstverhaal na kunnen spelen. In de klas brandt nu ook de 2e 
adventskaars. We leren ook prachtige kerstliedjes over de geboorte van de 
Here Jezus.  
Volgende week hebben we geen gym op dinsdag want dan gaan we een 
kerststukje maken. Daarom hebben de kinderen deze week de gymtas al 
meegekregen om te wassen. Na de kerstvakantie gaan we op donderdag gymmen. We hebben daarbij wel 
hulp nodig. Wilt u zich inschrijven op de lijst op de deur?  
Deze week komen er ook weer nieuwe kinderen wennen. In januari komen ze dan echt bij ons in de klas. 
Alsvast van harte welkom voor Aron van der Wal, Suze Winkel en Joris Welfing. Gezellig dat jullie ook bij ons 
in de Dikkie Dik groep komen! 
 

Uit groep 1b juf Sytsma en juf Bijker ‘Kikkergroep’    
 Nieuws uit de kikkergroep 
Wat was het een gezellig feest, 5 december! We hadden een hele bijzondere 
uitvinding gemaakt en dat mochten we aan st.klaas gaan vertellen….het was 
een auto die ook kon vliegen, dus supergemakkelijk voor sinterklaas om 
pakjes op het dak te brengen! Nu zijn we al weer druk voor Kerst, en dat 
feest is eigenlijk nog veel belangrijker omdat het 
over de here Jezus gaat, die geboren werd in een 
stal. We leren mooie versjes  en luisteren naar de 
Bijbelverhalen die erover gaan. Er zijn ook 3 
nieuwe kleuters die al zijn komen kijken en 
wennen, en Evi is al echt gekomen ( zelfs vandaag 
jarig: 4 jaar…gefeliciteerd!) en ook Amélie( tegelijk 
jarig met st.klaas!)en Sarah komen kijken en 

wennen, zij hopen na de kerstvakantie bij ons te komen…gezellig hoor, we 
konden wel wat meisjes gebruiken in onze groep We hebben alweer een 
nieuwe letter geleerd, nl. de “s “  van sinterklaas en speelgoed en nog veel 
meer…en het cijfer 3. We leren het verschil tussen “letters’ en “cijfers’, maar ook 
samen overleggen en allerlei begrippen zoals; meer/ minder/ evenveel/ 
korter/langer / smal en breed  enz. al vinden we die laatste wel erg lastig. We 
wensen u alvast goede kerstdagen en tot ziens in 2019!  
 

Uit groep 1c/2a   juf van Breden en juf From ‘Jip en Janneke groep’ 
Het jaar 2018 is bijna voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Het Sint Maarten en het Sinterklaas feest zijn alweer voorbij. 
Wat hebben we vorige week een plezier gehad met Sinterklaas en zijn Pieten. We hebben gezongen, gedanst, kunstjes 
voor Sinterklaas gedaan en Sinterklaas heeft alles wat we gemaakt hebben goed bekeken. Alle Sinterklaas werkjes zijn 
mee naar huis, en de versieringen in de klas hebben al plaats gemaakt voor het volgende feest. Er branden inmiddels 
twee adventskaarsen in de klas, en enkele kinderen konden vorige week al uitleggen wat dat betekend. Nog twee 
weken helemaal over de kerst: vertellen, zingen, werken, spelen in de hoeken, we maken het heel gezellig samen! En 
ondertussen worden er ook nog cijfers en letters geleerd, het cijfer 4, en de letter k van kerst. Volgende week dinsdag 
gaan we een echt kerststukje maken, fijn dat er genoeg hulp is voor deze activiteit. We gaan dan niet gymmen. De 
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gymkleren nemen we deze week mee naar huis.  
Kunt u in de vakantie de gymkleren even passen en wassen. Na de kerstvakantie gaan we op donderdag 
gymmen. Op de foto’s Pietengym en het Sinterklaas feest. 

 
Uit groep 2b juf Koolhaas en juf Huisman ‘Dierengroep’  
Een roerige, drukke en spannende tijd is het momenteel 
voor de kinderen. Toch genieten we ,ondanks wat spanning 
soms, best wel van de feesten die de maanden november 
en december te bieden hebben. Van Sint Maarten en de 
aankomst van Sinterklaas tot het daadwerkelijke Sintfeest 
en nu door naar Kerst. En dan niet te vergeten de 8! 
kinderen  en onze lieve juf Huisman die deze maand jarig 
zijn in onze groep.  
We hebben genoten van de Sint in de klas. Met onze 
massagerobot konden we de Sint goed voorzien en wat 
knap hoeveel kinderen een kunstje, een liedje, een 
tekening of zelfs een drumvoorstelling lieten zien.  
Nu de beste Sint weer vertrokken is naar Spanje keert ook 
de rust langzaam weer terug in de klas. De kinderen zijn 
wat moe na alle drukte en we richten ons nu op Kerst 
doormiddel van werkjes, de Bijbelverhalen en liedjes.  De 
onderbouw leert speciaal de liedjes: ‘kom wij gaan’ en 
“Gloria”.  
Tussen al het feestgedruis door leerden de kinderen de 
laatste maand de letters ‘t’, ‘s’, en ‘r’. Cijfer 3 is ook al 
aanbod gekomen.  Nog twee weekjes en dan is het 
Kerstvakantie. Twee weken vrij en het mooie feest vieren 
van de geboorte van onze Heer. Na de vakantie kunnen we 
dan weer uitgerust beginnen en starten we met het thema kunst! Vanaf deze plek wensen wij u vast een 
goede vakantie en gezegende feestdagen!  
Hartelijke groeten van de kinderen van de dierengroep en juf Huisman en juf Koolhaas.  

 

Uit groep 3a   juf Lieffijn en juf Huisman (vr)  
Wat een 
feestelijkheden 
allemaal in 
groep 3! 
Sinterklaas in 
het land: dat is 
smullen, 
dansen, 
springen, gek 
doen en plezier 
maken. En dat 
hebben we 
gedaan. Lekker 

letter-pepernoot-koekjes bakken en opeten, dansjes leren voor de sint, grapjes van de pieten herhalen: Was 

jij er ook bij? Waarbij? AARDBEI! (en dat 20x per dag 😉) Techniek-bootjes maken en pietengym met 
meester Lakenvelt. Ondertussen woorden leren als hol en zak, piet en sint. Lezen gaat al heel erg goed. We 
hebben nu ook al allemaal boekjes mee naar huis om te lezen. Er zijn al kinderen die hun derde boekje al 
mee hebben! Goed zo! Oefenen geeft resultaat! En bij rekenen kregen we pepernoten om te splitsen. 
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Gelukkig mochten we na die tijd de pepernoten ook nog opeten. Nu weer een heel ander thema, de rust is 
weergekeerd en er wordt (nog steeds) hard gewerkt. Kerst! Wat een prachtig feest, we denken aan de 
geboorte van onze Here Jezus, de zaligmaker. Wat fijn dat de kinderen zelf al heel goed weten wat de reden 
van Zijn komst is. Nog anderhalve week werken en dan mogen we genieten van een welverdiende 
kerstvakantie! Hartelijke groeten van de kinderen van groep 3a en de juffen. 

 
Uit groep 3b   juf van Santen en juf Kroes 
Er is veel gebeurd de afgelopen 
periode en we hebben nog meer 
geleerd. We namen afscheid van 
Juf Renkema. Bedankt voor alle 
goede zorgen voor de kinderen! 
Maar we mochten ook juf van 
Santen verwelkomen die terug 
kwam van verlof. We zitten 
midden in een periode vol 
gezelligheid. Vorige week 
mochten we Sinterklaas 
verwelkomen en hebben we  met elkaar een fijne dag gehad. De bijbelverhalen gingen over Jozef. God had 
een plan met zijn leven, hij kwam in Egypte terecht en mocht zo zijn familie helpen toen er hongersnood 
kwam. We spraken ook over hoe God een plan met ons leven heeft. Deze week zijn we gestart met de 
verhalen van het kersevangelie. De komst van onze grote God als gewoon mens op aarde om iedereen die 
dat wil te komen redden! Wat een fijne boodschap om aan de kinderen te mogen mee geven. Wij wensen 
iedereen fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar!!  

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

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

Deze keer het nieuws van heel groep 4 bij elkaar. We doen 
tenslotte al zoveel dingen samen, dat kan ook in één keer verteld 
worden, deze keer door de juf die in beide groepen 1 dag in de 
week lesgeeft. De decembermaand is begonnen met een gezellig 
sinterklaasfeest en om in de stemming te komen werden er 
pepernoten gebakken, sinten en pieten geknutseld en natuurlijk 
diep nagedacht over een uitvinding voor de sint die z’n leeftijd 
toch wel wat begint te merken. Wat ons betreft kan dit feest nog 
jaren doorgaan: een vliegend tapijt voor de sint en diverse drones 
voor zijn pieten, dat moet goedkomen! Dus: na alle pret voor en 
op 5 december zeggen wij: tot volgend jaar sint en pieten! 
Maar…tussendoor werd en wordt er hard gewerkt! Voor rekenen, 
taal en spelling zijn we al bezig in het derde blok en als die 
afgerond zijn hebben de we helft van het jaarprogramma al 
gehad. Met rekenen zijn we enthousiast begonnen met het 
oefenen van de tafels, want daar heb je tot en met groep 8 heel 
veel plezier van! Dan weet je waar je het voor doet. We tekenen 
sommen op de getallenlijn, met hele en halve uren en kwartieren 
zijn we ook al druk bezig en we weten nu ook welke euromunten 
en papiergeld er is (en ook welke niet…).                                                                   
Aan de spellingkaarten die voor in het lokaal hangen, kunt u zien 
dat we al veel spelling problemen geoefend hebben: 
luisterwoorden, ook zo woorden en die hele lastige onthoud woorden! En taal? Enkelvoud, meervoud, 
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zelfstandig naamwoord, lidwoord…we komen ze heel vaak in de les tegen. Samenstellingen, 
verkleinwoorden, een beeldverhaal schrijven en tekenen, een reclametekst bedenken en zelfs een formulier 
invullen, wij draaien onze hand er niet meer voor om. Met de verhalen uit de Bijbel hebben we de tijd van 
koning David en koning Salomo gehad. Deze week beginnen we met de vertellingen over Kerst: het feest dat 
onze Redder werd geboren en naar de aarde kwam om ons te verlossen van de zonde. Mooi om daar elke 
jaar in alle vrijheid bij stil te kunnen en mogen staan. En om ervan te zingen: thuis, op school en in de kerk. 
Wist u dat:                                                                                                                                                                  

 We nog wel wat hulp kunnen gebruiken voor de kerstcrea op dinsdag 18 december?  Van 11.00 – 
12.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur zijn extra handen welkom!                                                                    

 Mirjam Hoekstra na de kerstvakantie stopt als leesmoeder? Bedankt Mirjam, voor al die jaren dat je 
ons geholpen hebt! Wie neemt het “lees stokje” van Mirjam over? 

 Alle kinderen uit groep 4a en 4b en de 3 juffen wensen u nu alvast fijne feestdagen toe en Gods 
zegen voor 2019. 

 
Uit groep 5a juf van ‘t Zet 

Wat hebben we alweer een gezellige tijd achter de rug! De 
afgelopen periode stond, uiteraard, in het teken van sinterklaas. We 
maakten eerst al met heel groep 5 en 6 een prachtig pietenhuis. Alle 
kamers waren aanwezig; de pakjeskamer, sinterklaas’ bureau, de 
oefen-dakklim-kamer, de pietenwc’s, etc. Het werd een prachtig 
geheel en we konden er allemaal erg van genieten.  
Omdat we nog moesten oefenen met wegen en afmeten met 
weegschalen, hebben we dit ook maar geheel in ‘pieten-stijl’ 
gedaan. Samen pepernoten bakken, met een heus recept en niet uit 
een pakje, wat een feest! ‘Dit is de leukste rekenles ooit! En ook de 
lekkerste trouwens…’ 
En toen was het, na lang wachten en een hele hoop zenuwen, ein-
de-lijk 5 december! Wat was dat een super gezellige dag. Alle 

kinderen hadden thuis flink geknutseld en gedicht. Alle kinderen kregen een mooie surprise, een leuk 
gedicht, en een cadeautje. Een enorme verwennerij! We hebben nog een pieten-bingo gespeeld en toen 
was de ochtend eigenlijk alweer om… Op naar volgend jaar!  
Naast alle gezelligheid hebben we niet stil gezeten. We zijn weer eens samen de geschiedenis in gedoken. 
We hebben geleerd over de jaren 50 en hoe het toen was om naar school te gaan. De meeste kinderen 
kwamen tot de conclusie dat het nu toch wel echt de beste tijd is om te leven. Een paar uur in een 
kolenhok, geen gezellige kleuren in de klas, klappen met de liniaal.. Ze moesten er niet aan denken! Om te 
ervaren hoe het was om in die tijd in de klas te zitten hebben we geschreven met kroontjespennen. Best 
lastig, die pennen vlekken zo snel… Maar bij de meesten lukte het 
best!  
Inmiddels hebben we alle tafels geleerd bij rekenen. In principe 
zouden we ze dus nu allemaal goed moeten kennen. We gaan nu 
verder met de deel-tafels, deze week de deel-tafel van 1. Die is 
nog goed te doen gelukkig! Wel blijven oefenen thuis he!  
Bij spelling zijn we druk aan het oefenen met de 
klinkerverenkeling en klinkerverdubbeling, ook wel de letterover 
en letterzetter. Denk bijvoorbeeld aan broden en knikkers. Blijft 
toch lastig met lange en korte klanken.. Kwestie van oefenen! De 
stomme e hebben we inmiddels wel in ons systeem. Wat zijn er 
toch een hoop regels…  
Bij taal hebben we tijdens een taalles op onze tafel gestaan, onder onze tafel gezeten en achter onze stoel 
gestaan. Hoezo? Nou, dat was hartstikke doelgericht! We hebben op die manier de voorzetsels geleerd en 
echt ervaren. En het was ook nog eens leuk om te doen….  
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Nog even een herinnering: op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. De laatste tijd komt 
er wel heel weinig binnen.. zouden jullie er nog even willen denken?  
Nou, de lichtjes flikkeren inmiddels in onze klas, de glitters zitten permanent weer in ons haar en de eerste 
stallen zijn geknutseld.. op naar kerst! Tot de volgende keer weer!  
 

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

We hebben een fijn sinterklaasfeest gevierd. De kinderen hebben mooie 
surprises gemaakt en leuke cadeaus gegeven. We zaten gezellig in een 
kring. We hadden een hoge stoel klaar gezet. Dat was onze gedichten-
stoel. Vanaf deze stoel werden de gedichten voorgelezen. Daar werd goed 
naar geluisterd. Dat is goed. Want er is veel werk voor gedaan en dan 
komt het zo mooi tot z’n recht.  
Eén meisje mocht bij de Piet op schoot zitten. Die bofte. Maar ja, voor 
haar was het ook een bekende Piet……! We gaan nu op naar een ander 
feest. Niet te vergelijken met het sinterklaasfeest. Het feest van de 
geboorte van onze Redder en Heiland. In de aanloop naar dit feest maken 
we een kerstboekje. 
Elke dag gaan we er aan werken. Met name staan we stil bij die teksten in 
het Oude Testament, waar de geboorte van de Heiland wordt voorspeld. 

Daarnaast luisteren we naar en bespreken we gedeelten van de Messiah van Händel, muziek die in deze tijd 
van het jaar op diverse plaatsen in ons land wordt uitgevoerd. 
Naast Levend Water (iedere woensdag) staan er voor groep 6  nog een tweetal overhoringen gepland. 
Aanstaande donderdag een topo-overhoring en volgende week woensdag een overhoring van geschiedenis 
over “de Romeinen in ons land”. We zullen deze overhoringen op school oefenen, maar voor wie dat te 
weinig is, of meer zekerheid wil, kan dat thuis ook doen. 
Gezegende kerstdagen en een goed oud en nieuw jaar. 

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

We zitten helemaal in de kerstsfeer op school. Terwijl we 
een paar dagen geleden nog in de Sinterklaas-sfeer 
zaten. Heeft u onze mooie pietenhuis nog bewonderd op 
het lesplein? Deze hadden we samen met de andere 
groep 5A en groep 5B/6A  gemaakt. We hebben een 
gezellig sinterklaasfeest gehad in 6B. De kinderen hadden 
hun best gedaan om voor een ander iets leuks te kopen, 
een passend gedicht te schrijven en een mooie of 
grappige surprise te maken. We hadden een grote 
hockeytroffee in de klas, een hondje, een groot dino-nest 
met cadeautjes in de eieren en de sporten die sommigen 
beoefenen kwamen ook in een surprise vorm weer terug. 
Bij één werd zelfs nog gedacht aan een 

sinterklaascadeautje voor haar hond. Iedereen ging op 5 december tevreden naar huis.  Tijdens deze 
periode hebben we ook genoeg ’s verdiend om een leuke activiteit met elkaar te ondernemen. We 
hebben gestemd voor film kijken met wat lekkers. Nu zijn we aan het sparen om met de app ‘IMotion’ een 
middag aan de slag te kunnen. Met deze app kunnen we allemaal foto’s maken en dan achter elkaar zetten 
zodat het lijkt alsof er een filmpje wordt afgespeeld.  In groep 6 zijn we ook druk met de spreekbeurten. We 
hebben nieuwe dingen gehoord over stichting haarwensen, de T-Rex, de politie, de boerderij of dierentuin 
Wildlands. Erg interessant en wat maken de kinderen er mooie verhalen met veel beeldmateriaal van. 
Groep 6 kent hiernaast ook al de topografie van de provincies: Friesland, Drenthe, Groningen, Flevoland, 
Noord-Holland en Overijssel. Dit jaar leren we de topografie van alle provincies. Met natuur hebben we ons 
verdiept in een klein projectje ‘Waterspaarders’. We hebben geleerd dat 5 minuten douchen voldoende is 
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en welke voordelen voor het klimaat, milieu en dieren dit oplevert. U heeft het thuis vast gemerkt dat de 
kinderen gingen timen hoe lang u aan het douchen was . Kerst is een fijne periode op school. Samen 
luisteren naar de Bijbelverhalen die uit Lucas of Matheus worden verteld, praten en nadenken over de 
boodschap van kerst, een mooie kerstwerkstuk maken, kerstliederen zingen, kerstkaarten maken en 
nadenken wie in deze tijd wel een kaartje kan gebruiken, samen delen qua kerstontbijt of samenwerken en 
elkaar helpen bij de kerst-knutsel-ochtend. En mooi om samen als bovenbouw Kerst ook te vieren in een 
gezamenlijke viering. Na al deze drukte is het over 1,5 week ook tijd voor vakantie. Ik merk dat de kinderen 
er wel even aan toe zijn. Even geen verplichtingen en lekker even uitrusten. Ik hoop dat iedereen hier de tijd 
ook voor neemt, want na de kerstvakantie staat de CITO-toetsperiode op ons te wachten. Om toetsen goed 
te kunnen maken is het belangrijk dat kinderen goede nachten maken, uitgerust zijn en ’s ochtends goed 
ontbijten. Maar nu lopen we al een klein beetje op de zaken vooruit, eerst vakantie ;).  

En tja, na de vakantie zal ik er op de maandag niet meer 
zijn voor de klas. Ik krijg andere boeiende taken als 
Adjunct er bij te doen. Wel een beetje met een brok in de 
keel om hierdoor geen les meer in deze groep te kunnen 
geven. Ik geniet enorm van de kinderen en het lesgeven 
en met de contacten die ik hierdoor nog met veel ouders 
had. Uiteraard blijf ik in school aanwezig en zal ik u en de 
kinderen nog geregeld zien gelukkig! Hartelijke groet, 
Esther Buitenhuis 
Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen, een gezellige 
jaarwisseling en een goede vakantie toe!  
Hartelijke groeten van alle kinderen, juf Buitenhuis en juf 
Dijkstra  

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

Het eind van 2018 komt alweer in zicht. We mogen terugzien op 
een jaar waarin de Here ons weer rijkelijk heeft gezegend. We 
mochten in vrijheid over Hem praten, voor Hem zingen en over 
Hem leren. We hebben een prachtig schoolgebouw en mooie 
materialen om mee te werken. Als we ziek waren heeft Hij ons 
weer gezondheid gegeven. Genoeg redenen voor dankbaarheid! 
Deze laatste weken zijn leven we in de Adventstijd. We leren 
liederen, luisteren naar de bijbelvertellingen hierover en gaan zo 
naar Kerst toe. 
Vorige week hebben we Sinterklaas in de klas gevierd. Het was erg gezellig en er zijn mooie surprises 
gemaakt. Ook zijn we weer naar de verkeerstuin geweest. We hebben een ander iemand die de kinderen les 
geeft. We hopen dat de kinderen nu meer oefentijd krijgen in de verkeerstuin. We gaan nog 1 x oefenen in 
de verkeerstuin. Daarna gaan we de examenroute oefenen. Ook is er de voorleeswedstrijd geweest. Eva en 
Arnold deden mee namens onze klas. Eva is de schoolkampioen geworden! En daar zijn we best wel trots 
op. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij het kampioenschap van Smallingerland.  
Tot slot nog wat wijzigingen in het huiswerkrooster voor volgende week:  
Topo: woensdag  19 december Oost enZuid-Oost Azië.  
Levend Water: 14 december les 22 en 21 december geen huiswerk. 
Na de vakantie gaan alles weer volgens het huiswerkrooster. Een fijne vakantie toegewenst! Vriendelijke 
groet, Jozien Rose 

 
Uit groep 7b/8a meester Zomer  
Zo sinterklaas is weer het land uit en kerst staat alweer voor de deur. We hebben het lokaal versiert en de 
eerste sterren zijn alweer geknutseld. Het is een drukke, maar zeker leuke periode. We zijn met rekenen 
veel bezig met het bij elkaar op tellen en aftrekken van breuken. Met taal zijn we bezig met het benoemen 
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van zinsdelen en woordsoorten. Zo leren we wat bijvoegelijke gebruikte deelwoorden zijn en wat een 
meewerkend voorwerp is. Op de Snappet kunnen we goed aan de slag met deze opgaven en meester kan 
alles goed en gemakkelijk bijhouden. Kinderen kunnen thuis ook inloggen op Snappet, want ze weten zelf de 
inloggegevens. 
De surprises zoals op de foto hieronder te zien waren werkelijk prachtig. Iedereen heeft op zijn of haar 

manier zijn best gedaan op de surprises en de gedichten. 
Voor het mooiste gedicht en de mooiste surprise lag 
zelfs een lekker zak snoep klaar.  
Met Levend Water zijn we deze week bezig geweest met 
profetieën uit het oude testament die ons meer 
vertellen over hoe ze in die tijd omgingen het 
vooruitzicht op de komst van Jezus. We hebben het 
voorgeslacht van Jozef besproken en nagedacht over 
onze eigen voorgeslacht. Erg interessant en zeker leuk 
om thuis een keer over te hebben. Zo langzamerhand 
werken we nu naar het kerstverhaal toe. Volgende week 
donderdag hebben we een gezamenlijk kerstcrea met 
heel groep 7/8. Vrijdagmiddag hebben we een 
kerstviering in de school voor de kinderen. 

Namens groep 7/8 willen wij jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toewensen! 

 
Uit Groep 8b meester Venema en juf Baron (di) 

We hebben een heel gezellig Sinterklaasfeest gevierd met de klas. De 
kinderen hebben prachtige dingen voor elkaar gemaakt en gekocht. 
Verder hebben we nog wat spelletjes gedaan. Ook mijn verjaardag 
die we de week ervoor gevierd hebben was erg leuk. Slijm maken, 
spelletjes doen, film kijken enz., we hadden tijd tekort… Deze week 
zijn we begonnen met de verhalen rond advent en Kerstfeest. De 
profetieën over de komst van de Here Jezus met delen van de 
Messiah, de geslachtslijn van de Here Jezus en de aankondiging van 
de geboorte hebben we deze week verteld. Bij rekenen werken we 
deze week over breuken. De kinderen kunnen gelijknamige en 
ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. Verder oefenen ze 
met berekenen van procenten, inhoud en grote deelsommen. Bij 
spelling leren de kinderen Engelse en Franse leenwoorden en 
woorden met een ‘X’. We hebben nu net het 1e hoofdstuk van 
geschiedenis afgerond. De kinderen weten nu meer over 
Renaissance, ontdekkingsreizen en we hebben veel gewerkt over de 
Reformatie. Met name over Luther. Volgende week maken we de 
toets.  Juf Buist is al vanaf de zomervakantie elke donderdag en 
vrijdag bij ons in de klas. Ze heeft al veel leuke opdrachten met de 
klas gedaan en een aantal dagen lesgegeven. Daarnaast heeft ze een 
aantal kinderen persoonlijk begeleid.  We moeten binnenkort 
afscheid van haar nemen, na de kerstvakantie gaat juf Buist in het 
speciaal onderwijs stagelopen.  
I.v.m. kerstcrea en drukte in de laatste week hebben we iets geschoven in het huiswerkrooster. De kinderen 
hoeven de laatste week geen Levend Water te leren of te maken, de topografie toets verschuiven we naar 
de woensdag.  

  


