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Directief   Audit 22 januari 2019 
Vorige week dinsdag leek 
het voor de kinderen een 
gewone dag net als alle 
andere. Voor team en 
directie van De Parel was 
het echter een dag waar al 
langer naar toegeleefd was. 
De school kreeg een audit. 
Deze audit is een onderzoek 
dat gedaan werd door drie 
auditoren (directeuren van andere scholen die De Parel niet kennen en die 

opgeleid zijn als auditor). Zij hadden van tevoren van de directeur van De Parel vele op De Parel ontwikkelde 
onderwijskundige plannen, beleidstukken, borgingsdocumenten, protocollen etc. etc.. toegestuurd 
gekregen en vooraf bestudeerd. Op de dag zelf hielden ze gespreken met het team, de interne begeleiders 
en de directie. Daarnaast beoordeelden ze maar liefst 8 lessen van elke leerjaar één. Aan het eind van de 
dag rapporteerden ze hun bevindingen. Best spannend voor team en directie.  
De mondelinge terugkoppeling naar het schoolteam aan het eind van de dag zal nog gevolgd worden door 
een schriftelijk rapport dat ook op vensters PO gepubliceerd zal worden. Dit rapport gaat naar het bestuur 
van NoorderBasis en naar de Onderwijsinspectie. Naast enkele tips werden we aangenaam verrast door een 
positieve terugkoppeling. Alle bezochte lessen stemden helemaal overeen wat er op papier stond. 
Procedures en het passend maken van het onderwijs voor alle zorgbehoeften van kinderen voldeed aan de 
wettelijke eisen. Eén van de auditoren noemde het bezoek zelfs een ‘feestje’, een ander had het over een 
voorbeeldschool. Een hele opsteker voor het team en een extra motivatie om op de ingeslagen weg door te 
gaan. Dankbaarheid overheerst! De Parel wordt gezegend! 
 

Studiedag team  
De Parel  
Maandag 28 januari waren de 
kinderen vrij. Het team heeft 
zich ’s morgens bezonnen op 
de persoonlijke identiteit van 
elke medewerker in relatie tot 
de identiteit van De Parel. 
Doel was om er samen eens 
goed bij stil te staan wat ons 
beweegt en hoe we als team 
invulling geven aan de 
identiteit van de school. Aan 
de hand van persoonlijk 
ingevulde kernwaarden kwam 
er een profiel uit dat aansloot 
bij de invulling van onze 
pedagogische  en didactische 
visie. Bijgaand de neerslag van de individueel gekozen kernwaarden ingevuld door 27 medewerkers.. Hoe 
groter het woord, hoe vaker genoemd. ’s Middags hebben we de ontwikkeling van de kinderen in 
tweetallen besproken samen met de IB-ers en daarover afspraken gemaakt. 

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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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. 

 

Oproep 
We hebben weer wat kleding nodig, voor als er ‘ongelukjes’ ivm plassen of vallen bij de jongere kinderen voorkomen. 
Het gaat om: 

 korte en lange broeken  

 t-shirts met korte en lange mouwen  
Als u iets aan school kunt geven, wilt u dit dan bij de leerkracht inleveren, alvast bedankt. 
 

Jarig in januari 
Elja Hassing (2014), Mirthe Rademaker (2011), Doutsen de Vries (2010), Faye van der 
Berg (2014), Stijn Riedstra (2012), Joris Welfing (2015), Kim de Boer (2007),  
Dante van Osch (2012), Marloes Vlietstra (2010), Gabrielle Wieland (2006),  
Aimee Kuurstra (2008), Noah Stoker (2013), Bente de Haan (2015), Bouke Wedman 
(2009), Sara Krol (2012),  Fenna de Boer (2015),Sem Gunnink (2010),Lydia Koolhaas 
(2013), Ruben van Ommeren (2011),Charlotte Rittersma (2007),Rosan Dol (2009), 
Kirsten Mol (2010),Eva Gunnink (2007),Benjahmin Jobben (2010),Gerben Nicolai 
(2006),Tieme Jongsma (2012), Isa Veenstra (2009),Josephine Sangers (2012) 

 

Spaargeld 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. 
 

Uit groep 1a juf Frankes en juf Bisschop ‘Dikkie Dik groep’  
Het was uit de kunst met de Dikkiedik groep! Vanaf de kerstvakantie was kunst het thema. We 
konden ons lekker uitleven! Wat is kunst en wat vind jij mooi? Alles wat je maakt is eigenlijk 
kunst en daarom is het één grote expositie in de klas! U heeft de ruimtelijke werken al thuis 

staan om van de genieten en misschien wel te bewaren!  
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De nieuwe woorden waren: kunstenaar, schilder, 
beeldhouwer, ezel, penseel, doek, lijst, pallet, 
atelier, tentoonstelling, museum. De kinderen 
maakten zandschilderijen in de zandtafel op 
plexiglas met licht er onder, voor de motoriek en 
voorbereidend schrijven. We trokken vormen om 
en maakten er mozaiekfiguren van. In de 
bouwhoek werd kunstig gebouwd; rond en 
vierkant om een hoepel of plaat heen, met 

verdiepingen.  We schilderden op een doek en ezel en ook in vlakken zoals Mondriaan. Lisa nam ook foto’s van hun 
huis in de papagaaienbuurt mee, ook in Mondriaan kleuren! We plakten uitgeknipte cirkels van groot naar klein zoals 
Kandinsky ook schilderde! Fijn dat u alles volgt Klasbord! Muziek hoort ook bij kunst en zo mochten we ons 
lievelingsinstrument noemen en zocht juf er een plaatje of filmpje met geluid bij en zagen en hoorden we het op de TV. 
De kinderen genoten van het Zwanenmeer, uitgevoerd door het Nationaal ballet! Geweldig te zien hoe ze het dan na 
doen! We deden ook een aantal keren stoelendans op muziek van de fanfare! Best lastig om “af “te zijn…maar ook dat 
moeten we leren, net als bij gym waar we ook wekelijks een tikspel doen. Fijn dat u uw kind helpt met aankleden ’s 
ochtends, hoewel ze het wel zelfstandig moeten (leren) doen! Ook fijn dat er tot nu toe steeds hulp was! Houd u lijst in 
de gaten? In januari hebben we Suze, Joris en Aron verwelkomd in onze groep!  Zo snel gaat het…ze horen er al 
helemaal bij! Fenna komt ook al wennen en zo zijn we straks met z’n 21 en. “En met de juffen er bij 23 “, riep Luke! De 
letter M leerden we en maakten met boogjes de letter van het woord Muis en … ook het cijfer 5 werd aangeleerd met 
rijmpje en hoeveelheid. Heerlijk om heel speels de kinderen al eigen te maken met het nut van cijfers en letters! 
Momenteel zijn de nationale voorleesweken en daarom kwamen er 3 oma’s voorlezen! Bedankt beppe of oma van 
Joris, Lisa en David V, het was zo leuk!   Juf Sara Wieringa liep vanaf oktober 1 dag p/w stage bij ons en zij gaat nu 
verder in gr 2 en 7.  
Ze trakteerde en we maakten een schilderij voor haar met een foto van haar zelf in onze klas. Volgende week begint 
het nieuwe thema: “Gezondheid”. Heeft u spulletjes voor onze ziekenboeg /apotheek? Denk aan: zusterkleding, 
verband en (lege) pillenpotjes, boeken etc. Het zou fijn zijn als we ze mogen gebruiken (graag voorzien van naam).  De 
verhalen van Jezus’ leven op aarde zijn prachtig om te vertellen en te horen merken we! U kunt ons volgen op het 
rooster en het thuis ook voorlezen zodat het nog beter onthouden wordt en terug verteld.  

 

Uit groep 1b juf Sytsma en juf Bijker ‘Kikkergroep’    

 

 
Uit groep 1c/2a   juf van Breden en juf From ‘Jip en Janneke groep’ 
Onze klas lijkt wel een kunst museum! Heeft u al gezien wat voor moois we 
allemaal gemaakt hebben? We hebben van alles geleerd over kleuren en hoe je 
kleuren kunt mengen. De prachtigste kleuren hebben we gemaakt! We hebben 
ook zand tekeningen gemaakt, net zoals de zandtovenaar. We hebben veel 
geleerd over schilders en schilderijen: Mondriaan, Kadinsky, van Gogh, de Mona 
Lisa! De opa van Micha is bij ons in de klas geweest en heeft een paar portretten 
getekend, prachtig! Bedankt hoor! We leerden dat kunst van alles kan zijn: 
schilderijen, tekeningen, beelden, maar ook dans, muziek en toneel! Er zijn een 
paar opa’s en oma’s, pakes en beppes in onze klas geweest om ons voor te lezen. 
Dat vonden we erg mooi, want ze konden goed voorlezen, zelfs in het fries, 
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bedankt! Ondertussen worden in kleine groepjes de cito toetsen afgenomen, maar de afgelopen maanden hebben de 
juffen de kinderen ook geobserveerd op allerlei ontwikkelingsgebieden. De resultaten daarvan zullen we met u 
bespreken op de kijk/spreekavond waar u over een poosje een uitnodiging voor zal krijgen. Het thema kunst sluiten we 
deze week af en vanaf volgende week hopen we over het thema gezondheid te gaan werken. We hebben afscheid 
genomen van onze stagiaire meester Rinsma. Vanaf deze week zal er een nieuwe stagiaire komen: meester van der 
Sluis.  

 
Uit groep 2b juf Koolhaas en juf Renkema (Huisman) ‘Dierengroep’  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit groep 3a   juf Lieffijn en juf Renkema (Huisman) (vr)  

  

Uit groep 3b   juf van Santen en juf Kroes 
Afgelopen vrijdag zijn we op pad geweest. Het was die dag voor de scholen de vogelteldag en wij hebben ook een 
dappere poging gedaan. Het 
was eerst even flink zoeken en 
turen en vooral ook stil zijn 
maar uiteindelijk hebben we 
toch best wat vogels gezien! 
Deze opdracht past gelijk 
helemaal bij ons MI-project 
waar we op dit moment mee 
bezig zijn. In school hebben 
we een paar prachtige 
opgezette vogels staan die de 
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vader van Dewin meegenomen heeft van zijn werk en die wij een poosje mogen lenen. We hebben vrijdag de ransuil al 
eens goed bekeken en ook opgezocht hoe hij leeft ect. Naast het werken over vogels doen we ook nog andere dingen. 
Met de bijbelverhalen hebben we gehoord over de plagen in Egypte. We zien daarin Gods' macht en grootheid en ook 
de zorg voor zijn eigen volk. Ook zijn we begonnen met de Cito-toetsen. Rekenen hebben we inmiddels gedaan en de 
andere toetsen van lezen en spelling maken we volgende week. Dan hebben we kern 6 afgerond en kennen we alle 
letters!! Daarom vieren we ook dat heerlijke letterfeest en high tea donderdag. We hebben er enorm veel zin in en 
alvast bedankt voor het maken/ kopen van het lekkers voor bij de high tea!  

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

Er is veel gebeurd en geleerd de afgelopen tijd. Zo hebben we genoten van een weekje sneeuw, met veel spelen en 
sneeuwballen gooien. Ook hebben we de Cito toetsen gemaakt. Zijn we alweer begonnen aan allemaal nieuwe 
werkboeken voor taal, spelling en deze week ook rekenen. We zijn alweer rond de helft van het jaar! 
We zijn gestart met MI over vogels in de winter. Er zijn ontzettend veel leuke en verschillende opdrachten waardoor 
we meer over vogels leren. Zo spelen we memory met namen en afbeeldingen van vogels. We luisteren naar geluiden 
van verschillende vogelsoorten. We hebben gewandeld door de sneeuw en naar wintervogels gezocht. Ook hebben we 
een roerdomp in de klas staan die Lisette mee naar school heeft genomen. Samen hebben we onderzoek gedaan naar 
deze vogel, waar leeft hij, wat eet hij, welk geluid maakt hij? Heel leerzaam en leuk om te ontdekken.  
Als er thuis nog verschillende materialen zijn die 
passen bij ons thema dan hoor ik dat graag. Juf van 
Santen had hier eerder al een mailtje over gestuurd. 
Kom in de ochtend gerust eens kijken naar de kaarten 
van MI en de materialen in de klas en de gang. Met 
spelling hebben we de eerste 12 woordpakketten 
afgerond en zijn we vorige week begonnen met 
woordpakket 13. We leren over samenstellingen en 
hoe je die correct moet schrijven, dat je geen letters 
moet vergeten, maar het woord goed voor jezelf moet 
controleren. Met taal leren we veel over verschillende 
soorten teksten. We hebben al geleerd over een 
verhaal, een gedicht, een mening-tekst en een doe-
tekst en vorige week hebben we er een moeilijke bij 
geleerd: de informatieve tekst. De kinderen weten nu 
dat je van een informatieve tekst veel kan leren omdat 
er informatie in staat. Bij begrijpend lezen leren we 
juist om vragen over een informatieve tekst te 
beantwoorden. Knap hoe we de tekst goed lezen en 
dan zoeken naar de juiste antwoorden. De leeskaarten 
gaan bij veel kinderen erg goed! Ze lezen veel boekjes 
van school en maken zo hun leeskilometers. Als je nog 
een boekje thuis hebt die uit is, kom die samen met het 
kind ruilen zodat je weer in een nieuw boekje kan 
beginnen! Met zwemmen hebben we deze dinsdag gekleed zwemmen. Bij dezen een herinnering voor het zwemmen. 
Er staan de komende weken weer bijzonderheden op de planning. 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) 

Een frisse start in het nieuwe jaar, iedereen heeft genoten van de vakantie. Nu zijn we alweer een tijdje aan de slag en 
de eerste Cito-ronde is al afgerond. Afgelopen vrijdag hebben we samen genoten van de sneeuw, dat was een fijne 
gym-les. MI "Vogels in de winter" is gestart, leren door zelf aan de slag te gaan met opdracht-kaarten. Vogels tellen op 
vrijdag, door middel van een wandeling door de wijk, de kinderen hebben veel vogels gezien en ook een "rare"vogel, 
een meneer in de wijk, die het even meespeelde. De bijbel-verhalen gaan momenteel over Elia en Elisa en we zingen 
uit volle borst de liedjes van de week. Rekenen is nog best lastig, we gaan weer verder met tafels oefenen, maar ook 
de sommen tot 100, zodat het wat gemakkelijker wordt. Het verhaal van Taal gaat weer verder en bij Spelling leren we 
samenstellingen en verkleinwoordjes. De kinderen hebben het fijn met elkaar, het is mooi om te zien hoe ze elkaar 
accepteren zoals een ieder is.  
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Uit groep 5a juf van ‘t Zet 
Hallo allemaal, 
Normaal gesproken schrijf ik zelf altijd een stukje. Wel zo makkelijk, ik ben er bijna altijd wel bij. Maar het is ook wel 
eens leuk om verhalen te horen van ‘ervaringsdeskundigen’. Vandaar deze week een aantal stukjes geschreven door de 
kinderen van groep 5a zelf.  
Doutsen en Kaylee – Hoe het is in de klas: 
Het is leuk in de klas.  
Juf is lief.  
Juf kan goed lesgeven.  
Wij luisteren goed naar juf.  
Juf is niet te streng.  
Wij voelen ons veilig in de klas.  
We hebben een contract in de klas.  
We sluiten elkaar niet buiten.  
We zitten niet aan andermans spullen.  
Als de bel gaat staan we in de rij.  
Als iemand stop zegt dan stop je ook.  
We werken rustig in de klas.  
We willen graag dat iedereen zich thuis voelt in de klas.  
We zijn lief voor elkaar.  
Als we heel nodig naar de wc moeten, mogen we gaan. 
 
Jelte en Xander – rekenen:  
We leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op snappet.  
Juf doet het voor wij doen het na en dan gaan we zelf werken.  
We leren leuker op snappet. We leren daarom ook beter op snappet.  
 
Martje en Anouk en Marloes – taal en spelling: 
We leren bij spelling over ng/nk, de s en de z, over de stomme e, over de 
letterzetter en de letterrover, over de sch- en schr-, over -ig, over eer, oor, 
eur, over de f/v, over de t en de d, over de ou en de au.  
Bij spelling  over geld en de winkel, over slot, kern en inleiding, over eten en 
drinken, over kastwoorden, over spiegelwoorden, over bewegen en sport, 
over e-mail schrijven. 
 
Victor en Sterre – Gym: 
Meester Lakenvelt is een aardige meester en hij geeft goede gymlessen, zoals: de brug.  
En tien tellen in de Rimboe.  
En juf geeft ook goede gymles. En juf doet tikkertje aan het einde. Nou, soms als we tijd hebben. 
En we springen trampoline bij meester.  
Einde.  
 
Lodewijk en Femke – Geschiedenis:  
Dingen van oud zijn bijzonder en belangrijk. Daar leren we over bij geschiedenis. Dingen zijn anders dan nu. Toen 
hadden ze weinig vervoer.  
Bij geschiedenis leren we over oorlogen en hoe het vroeger was, bijvoorbeeld in de middeleeuwen en Christus-tijd 
(bijbelverhaal). Soms hebben we een leuke les met veel dingen die je kan bekijken en kan voelen. Dit is geschiedenis. 
Baai baai!  
 
Zo, nu heeft u echt even een beeld van het dagelijks leven in groep 5a. Ik heb er niks van af gehaald of aan toe 
gevoegd..  Als foto’s heb ik deze keer twee foto’s gekozen van geschiedenis. Er waren een hoop spullen van 100 jaar 
geleden. De kinderen moesten gokken of bedenken wat ze dachten dat het voorwerp was en wat je er mee kon. Zo 
bleek achteraf dat de ‘popcorn-pan’ toch eigenlijk een bedstoof was….  
 

Uit groep 5b/6a   meester den Otter en juf Rozema (vrij) 
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De citotoetsen zijn gemaakt. Ik ga dan de toetsen analyseren en kijk waar de kinderen met welke leerstof de komende 
periode nog geholpen moeten worden. De extra leerstof kan gehaald worden van snappet, de nieuwe methode die we 
gebruiken voor rekenen, taal en spelling. Maar met een zekere regelmaat haal ik de extra oefeningen ook van internet 
en zet ik op een site die ik zelf aan het verder uitbouwen ben. (www.digimeester5en6.yurls.net). Zo wordt er aan 
gewerkt dat de leerstof die nog niet (helemaal) eigen is gemaakt, toch weer geoefend. Tegelijk wordt  er ook nieuwe 
leerstof aangeboden. Het is dus een kwestie van goed plannen. 
Naar aanleiding van de bloedmaan en het feit dat er een aantal kinderen ’s morgensvroeg hun bed uit zijn gegaan om 
die bloedmaan te bekijken hebben we het deze week over ons zonnestelsel, de planeten, de draaiing van de aarde om 
de zon en de draaiing van de maan om de aarde. 
Interessante lessen, die  levendig zijn door het gebruik van filmpjes van de onderwijstelevisie en YouTube. Deze 
filmpjes heb ik ook op digimeester gezet, zodat ze nog eens keer bekeken kunnen worden. 
Met geschiedenis hebben we de periode van “de zendelingen in ons land” afgerond en beginnen we nu met de 
regering van Karel de Grote. 
We gaan dus lekker verder met het eigen maken van de leerstof.  
Deze weken werk ik ook weer aan hoe ga je met elkaar om. Dat vind ik heel belangrijk en na de kerstvakantie is het 
goed om dat nog weer eens te herhalen. Mocht het zo zijn dat er wat is in de groep, uw kind komt bijv. huilend thuis, 
dan zou ik het fijn vinden dat u dat zegt. Want we toch graag dat uw kind met plezier naar school gaat? 

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

Sinds de kerstvakantie hebben we op de maandag een nieuwe juf. Juf Buitenhuis heeft wat andere taken in haar 
takenpakket gekregen en gaat daarom niet meer lesgeven op de maandag. Nu krijgt groep 6B les van juf Folkers. Het is 
even omschakelen, maar we wennen ook weer snel. Juf, we wensen u een fijne tijd bij ons in groep 6B! Januari stond in 
het teken van Cito-toetsen maken. De kinderen hebben hard gewerkt en goed hun best gedaan, ieder naar z’n eigen 
kunnen. Er stond ook heel wat op het programma: rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. In februari 
(14

de
 ) krijgt uw kind het winterrapport mee naar huis en krijgt u inzicht in de voortgang qua methode-toetsen van uw 

kind. Dit jaar werken we weer met het digitaal rapport. Op het digitale rapport zullen de resultaten van de 
methodetoetsen staan en de beoordeling over gedrag en werkhouding. In het ouderportaal van ParnasSys staan de 
resultaten van de Cito-toetsen van januari 2019. In februari ( 25ste of 27ste) bespreken we de resultaten van het 
rapport en de Cito-toetsen op de kijk-spreekavond.  
Vanaf deze week hebben we ons normale programma weer opgepakt. Verder met werken aan leerdoelen en 
persoonlijke leerdoelen op Snappet voor rekenen, taal en spelling. Vanaf de kerstvakantie zijn we ook aan de slag 
gegaan met twee MI Natuur kaarten. We hebben een kaart over dieren in Nederland behandeld en nu behandelen we 
de kaart over roofvogels. Dit is erg interessant. Met de kaart dieren in Nederland hebben we geleerd welke dieren je in 
Nederland kunt vinden, hoe dieren leven in Nederland, wat een ecoduct en burlen van een hert is en welke sporen 
dieren in Nederland achter laten en hoe je ze kunt herkennen. Verder leren kinderen bij de kaart over roofvogels welke 
soorten roofvogels er zijn, geluiden van aantal roofvogels herkennen en proberen na te doen, wat een valkenier is, wat 
voor soorten nesten de roofvogels maken en wat de dieren als prooi vangen om te eten. Met muziek is groep 6 lekker 
aan het zingen met juf van der Velden, spelen we op de boomwhackers en leren we noten lezen. Op vrijdag doen we 
crea met de andere groepen 5 en 6. We hebben ons eerste circuit er bijna opzitten. De kinderen zijn bezig geweest met 
figuurzagen, vogelhuisjes maken van kosteloos materiaal, gutsen en schilderen van het meisjes met de parel door zelf 
kleuren te mengen en te letten op licht-donker contrast. We zijn ook weer druk bezig met smiley’s sparen, want we 
willen graag onze volgende activiteit halen. De kinderen wilden graag sparen voor een extra crea-/techniekles. Heel 
leuk idee en daar ga ik graag in mee! Met de vorige smiley-beloning zijn we twee middagen met de app IMotion bezig 
geweest. Aan de hand van foto’s nemen een filmpje maken. We leren ook nog een andere taal, ja er gebeurd veel in 
6B. Groep 6 is met de tijd bezig. Zij leren bij het thema ‘Just in time’ allemaal woorden die met tijd te maken hebben: 
day, night, hour, one o clock, afternoon, monday, thursday enz. Tot de volgende Parelpost. Groeten uit 6B Juf Dijkstra 
en juf Folkers.  

 
Uit groep 7a Juf Rose en juf Baron (ma)  
We zijn na de vakantie weer met frisse moed begonnen. Voor de kinderen was 
het wel weer even wennen. De afgelopen weken zijn we vooral druk geweest 
met de CITO. De meeste kinderen zijn klaar.  Een paar kinderen moeten nog 
wat onderdelen maken omdat ze ziek zijn geweest. De kinderen hebben erg 
hun best gedaan! 

http://www.digimeester5en6.yurls.net/
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Aan ons is nu het nakijkwerk en het verwerken van de resultaten. Op de spreekavond kunnen we daar samen naar 
kijken en bespreken. Ook zal dan de plaatsingswijzer besproken worden. Ondertussen zijn we weer begonnen met MI. 
Deze keer over Zuid-Oost Azië. De kinderen gaan nu een reisbureau maken en daar mee presentaties over de 
verschillende landen. Daarvoor hebben ze een tipblad met allemaal opdrachten waar ze uit kunnen kiezen. Misschien 
hebt u thuis nog spullen die de kinderen kunnen meenemen naar school. De verkeerstuin is niet doorgegaan vanwege 
de gladheid. Er is geen vervangende datum gevonden. Dat betekent dat de eerstvolgende keer 15 februari is.  
Het huiswerk voor de komende tijd is: 

 Levend Water: 1febr. Les 14; 8 febr. Les 15 en 15 febr. Les 16 

 Topo: 1 februari Midden Oosten en 15 februari de Verenigde Staten. 

 
Uit groep 7b/8a meester Zomer  
Alweer de eerste Parelpost van het jaar! Gelukkig worden de dagen alweer wat langer.. 
Nu eerst gaan we terug naar iets voor de kerstvakantie, toen hadden we namelijk de traditionele kerstcrea! Dankzij 
veel ouders en vrijwilligers was het weer een groot succes dit jaar! Meester Zomer, meester Bakker en de vader van 
Joas hebben oliebollen gebakken. Wat een geweldige manier om het jaar 2018 af te sluiten. 
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een MI over Azië en Oceanië. Op opdracht is om een kraampje te maken 
voor op een vakantiebeurs en we zijn opgedeeld in groepjes en elk groepje vertegenwoordigt we een land. Zo hebben 
we het over o.a. over Australië, Indonesië, China en Japan. Heeft u thuis nog leuke dingen liggen dan mag u dit gerust 
mee geven aan de kinderen voor een thematafel. 
Tot slot hebben we de CITO toetsen nu zo goed als af. We werken nu naar de rapporten toe van het eerste half jaar. 
Voor groep 8 staan in februari de adviesgesprekken voor het VO op de planning en voor groep 7 een normale KSA. 
Groeten uit groep 7/8!! 

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

In groep 8 werken we deze weken over Azië en Oceanië. De kinderen moeten in 3 weken met hun groepje een 
kraampje op de vakantiebeurs inrichten.  Elk groepje heeft één van de landen (China, Japan, Indonesië, Australië, India 
of Midden-Oosten) gekregen om over te werken. Ze maken dan allemaal dingen die bij dat land passen, zoals 
gebouwen, vlaggen, eten enz. Verder geef ik 3x een leerkrachtles waarin de nodige informatie zit over het onderwerp. 
Aan het eind van het project kunnen de kinderen 5 vragen over het onderwerp beantwoorden en hebben ze daarnaast 
veel informatie verzameld en kennis opgedaan. In de klas staan al allerlei spullen die met het thema te maken hebben. 
De laatste Cito toetsen worden deze week afgemaakt, dan hebben we een mooi beeld van wat de kinderen al kunnen 
en waar  nog oefening of hulp nodig is de komende tijd. We gebruiken de gegevens ook om een advies per kind voor 
het VO te geven. Binnenkort zitten we bij elkaar om het met u te bespreken. Nu de toetsronde voorbij is pakken we 
het gewone werk voor rekenen, taal en spelling ook weer op. We werken bij rekenen met breuken (delen, 
vermenigvuldigen, optellen en aftrekken). Bij spelling zit er een herhalingsweek in van woorden met een meervoud op 
–iken (perziken, slechteriken..)  

 


