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Directief  Nieuwbouw in 2020? 
Wat fijn dat we elkaar weer in het nieuwe jaar van 2020 mochten 
ontmoeten op school. We zijn weer met frisse moed gestart. Zo 
zijn we ook weer verder aan de slag gegaan met alle 
bouwwerkzaamheden. In deze eerste Parel Post van het nieuwe 
jaar willen we u hier verder over informeren. 
Het overleg dat geregeld plaatsvindt met bouwgroep BCN, de 
architect, directeur gebouwen van Noorderbasis en wij als 
afgevaardigden van onze school, geeft steeds een beter beeld van 
hoe ons toekomstig gebouw er uit zal gaan zien. 
Inmiddels zijn we gekomen tot een voorlopig ontwerp. Ook de installateur en de constructeur zijn nu 
aanwezig om ons advies te geven. Het wordt een fantastisch mooi gebouw en het moet energie neutraal 
worden en voldoen aan de hoogste milieunormen van deze tijd. Kortom, mooie vooruitgang. 
Alleen merken we wel dat onze planning om in de 2e helft van dit jaar te gaan bouwen en dus de school nog 
voor de zomervakantie naar onze tijdelijke locatie te verhuizen, het niet gaat halen. Dit heeft te maken met 
een aantal factoren die eerst nog opgelost moeten worden.  
In de eerste plaats betreft het de financiën. Het gestelde bedrag voor nieuwbouw is momenteel behoorlijk 
overschreden. Hier moet over gesproken worden en oplossingen voor worden aangedragen. NoorderBasis 
is bereid hier ook een stap in te doen, maar het door de gemeente verstrekte budget blijkt bij de huidige 
bouw- en milieueisen lang niet toereikend. Wegens personeelswisselingen en ziekte bij de hoogste 
ambtenaren op het gemeentehuis stagneert het gesprek hier momenteel over. Uiteraard heeft dit 
consequenties voor onze planning.  
Kortom, de uitwerking van ons plan van eisen voor nieuwbouw De Parel gaan steeds verder. 
De verhuizing naar onze tijdelijke locatie zal niet voor de zomervakantie meer plaatsvinden. Wanneer dan 
wel? Dat weten we nu nog niet. Dat heeft met bovengenoemde factoren te maken. Hoe zich dat ontwikkelt 
in de komende tijd blijft spannend.  
We hopen u voor eerst voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen/opmerkingen heeft dan kunt 
gerust mailen naar Esther Buitenhuis: e.buitenhuis@noorderbasis.nl 
 

Personalia 
Per januari zijn er twee nieuwe onderwijsassistenten bijgekomen. Dat komt omdat juf Marjan Buffinga 
minder is gaan werken vanwege een andere baan als orthopedagoog bij een schoolbegeleidingsinstelling. Zij 
blijft nog een dag verbonden aan De Parel (maandag). Ook neemt het aantal leerlingen met één of meer 
speciale leerbehoeften toe. 
Het zijn: juf Henriëtte de Jong en juf Ellen van den Dool. 

 
 
Deze juffen die we hebben kunnen benoemen gaan elk op twee 
morgens aan de slag. Ik vind het fijn dat deze beide 
onderwijsassistenten ook bevoegd zijn als leerkracht en ook veel 
ervaring mee brengen. Dat verhoogt nog de deskundigheid in het 
team. 
 

 Renée van ’t Zet is op 3 januari bevallen van een gezonde zoon Chris. Zij hoopt eind april weer aan de 
slag te gaan. 

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 

Jarig in juni 
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 Sietske Kraak is al eerder van een dochter Fenne bevallen (3 oktober) en is deze week teruggekeerd van 
bevallingsverlof.  

 Op diezelfde dag (3 oktober) is ook Christien Koolhaas bevallen van een prachtige dochter Norah, maar 
zij keert nog niet terug van bevallingsverlof en heeft zich helaas ziek moeten melden.  
Haar zwangerschapsvervanging werd vervangen door Wapke Huisman in groep 1/2 op dinsdag en door 
Nathalie Sturm in groep ½ op maandag. Nathalie moet stoppen en inmiddels hebben we een nieuwe 
vervanger in groep 3a op vrijdag: Annewieke Hoekstra. Hanneke Bijker en Wapke Huisman (eigen 
leerkracht) blijven Christien vervangen in groep 1/2.   

 

Groep 7a Juf Rose en juf Kraak 
Na de vakantie zijn we weer met nieuwe  energie 
begonnen. Best wel weer wennen om stil te zitten en 
te werken. Maar na een paar dagen gaat het weer 
prima. Met de bijbellessen hebben we stil gestaan bij 
bij onze geloofsbelijdenis en elkaar vergeven. Mooie 
gesprekken hebben we daarover gevoerd. Vooral het 
laatste onderwerp was voor de kinderen heel actueel 
en herkenbaar.  
De vorige week en deze week zijn we druk bezig met 

de CITO toetsen. Kinderen vinden het spannend. De 
nadruk ligt er op dat ze in de afgelopen tijd hard 
gewerkt hebben en dat ze hun best gedaan hebben. 
Als ze dat nu ook doen, kan niemand er wat van 
zeggen, mogen ze vertrouwen hebben en zijn wij 
tevreden. We gunnen de kinderen een plek die bij hun 
past in de maatschappij, waar zij hun ontvangen 
talenten in kunnen zetten. 
De komende weken gaan we ook weer een start 
maken MI. Deze keer gaat het over Zuid-Europa en de 
Alpen.  
Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Renkema. Ze heeft juf Kraak vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Het was fijn dat ze dit heeft willen doen.  We hebben van haar lessen en de 
samenwerking genoten. Deze week is juf Kraak dus weer begonnen. We hopen dat ze weer snel gewend is 
in de klas!  
 
Vriendelijke groet, Jozien 

 
Groep 7b Juf Kraak en Meester Venema 
In groep 7b hebben we een half jaar lang kunnen genieten van lessen 
van juf Renkema als vervanger van juf Kraak. Zij heeft afgelopen 
week afscheid van onze klas genomen nu juf Kraak weer terug is van 
zwangerschapsverlof. Ook vanaf deze plaats wil ik haar bedanken 
voor haar inzet en liefde voor de kinderen en juf Kraak verwelkomen. 
Juf Renkema blijft de vervanging op een aantal woensdagen doen 
i.v.m. mijn studieverlof. Juf Henstra heeft haarstage periode bij ons 
afgesloten met een goede beoordeling vanuit de opleiding, super. Zij 
gaat nu verder als stagiaire bij de kleuters.  
Bij de bijbellessen van komende week staat de profeet Jesaja centraal. Het gaat over Gods macht en 
majesteit die alle andere machten te boven gaat. De kinderen leren de tekst uit Jesaja 9:5, profetie over de 
komst van de Messias.  
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Afgelopen week hebben we a.d.h.v. het verhaal van de Here Jezus over hoe vaak je iemand moet vergeven 
(Matth 18:21-35) ook gesproken over hoe wij naar elkaar kijken. Door het lijden en sterven van Jezus 
Christus zijn wij Gods kinderen, in de vergelijking zijn wij voor miljoenen vergeven. Hoe gaan wij dan om met 
elkaars verschillen of tekortkomingen? Welke kinderen nodigen wij uit om te spelen, alleen die in ons 
straatje passen? Hoe praten wij over elkaar? Betrekken we elkaar bij het spel? Etc.  
Afgelopen week zijn we lekker begonnen met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. In de toetsen 
laten de kinderen zien hoe ze de leerstof van het afgelopen half jaar opgepakt hebben en waar ze zich evt. 

nog verder kunnen ontwikkelen. Een aantal leerlingen vindt dit heel 
spannend. We proberen er steeds de nadruk op te leggen dat de 
kinderen in de toetsen laten zien wat ze kunnen. Hier doen ze uiteraard 
hun uiterste best voor. Daar mogen ze dan ook trots op zijn, ongeacht 
het resultaat.  
Volgende week starten wij weer met een nieuw thema voor 
Aardrijkskunde, Zuid-Europa/ de Alpen. Heeft u spullen thuis die bij 
deze landen passen, dan zou het leuk zijn als de kinderen dat mee 
kunnen nemen en er iets over kunnen vertellen! 

 

Groep 8 Meester Zomer en juf Cierksma 

Groep 8 is een fijne en gezellige klas. We doen vaak spelletjes tussendoor, 
zoals: 30 seconds of museumwachtertje.  Deze week zijn we begonnen 
aan de 2e Cito-week, vorige week hebben we ook al een paar toetsen 
gehad. Met tekenen maken we leuke tekeningen, die we daarna voor het 
raam hangen, misschien heeft u er weleens een mooie gezien!  

Elke maandag en donderdag hebben wij gym, dan zijn wij sportief bezig met allerlei verschillende 
onderdelen. Op Snappet zijn we veel bezig met ons rapport. Bij geschiedenis hebben we sinds kort een 
nieuwe methode. Ook hebben we Sova daarmee leren we sociale vaardigheden. Om de week hebben we 
topografie en elke vrijdag moeten we de psalm/gezang van de week en Levend Water overhoren. Wij kijken 
heel erg uit naar de musical!! 

Groetjes, de kinderen uit groep 8 

Meer- en hoogbegaafdheid en gedrag 

Woensdagochtend. Mijn dag om aan de slag te gaan met kinderen als het gaat om meer-hoogbegaafdheid 
en gedrag. Prachtig werk om te doen. Op deze dag komen kinderen alleen of in groepen bij mij en gaan we 
aan de slag. De bedoeling is dat ik ze coach en verder op weg help bij de specifieke hulpvraag die er voor 
hen is. Daarnaast ben ik er ook voor mijn collega’s. Hen coachen om deze kinderen in de klas te geven wat 
ze nodig hebben. 

Voor gedrag is dit heel breed. Werken aan gedrag is maatwerk. Wij moeten 
handreikingen zoeken die passen bij ons als leerkracht en bij dit kind en deze 
ouders. Immers elk kind is uniek, ook met een diagnose. Deze kinderen 
willen eigenlijk maar één ding: ze willen het juiste doen, maar hun beperking 
of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen 
is het geen onwil, het is onvermógen. Aan ons de taak om ze hiermee op 
weg te helpen.  
Voor meer-hoogbegaafdheid hebben wij een protocol op school om uit te 
zoeken wie in aanmerking komt om extra uitdaging te krijgen.  Dat kan zijn 
extra uitdaging binnen onze methodes, naast onze methodes of zelfs het 
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aanbieden van levelwerk. Als kinderen levelwerk hebben, dan doen ze de lessen van taal, lezen, spelling en 
rekenen verkort mee en krijgen daarnaast verrijkende activiteiten uit de levelwerk methode (wordt ook 
getoetst). Op deze manier sluiten we aan bij hun motivatie, maar ook zeker bij de sociaal-emotionele en 
creatieve vaardigheden. 
In principe werken de kinderen in de klas met levelwerk. Zo nodig kan ik ze er mee op weg helpen of ze 
ondersteunen bij het maken van de planning. De coaching van mijn kant zit vooral in het ontwikkelen van 
een groei-mindset. Kinderen in de groei-mindset genieten van moeilijk werk, ze krijgen het gevoel dat ze 
zich aan het ontwikkelen zijn. Deze kinderen durven fouten te maken, geven niet op als het tegen zit  of 
wanneer iets veel moeite kost. Voor dit proces gebruiken  we o.a. de groeiladder. Zie plaatje hiernaast. 
 
Uiteraard is er nog zoveel meer over meer- hoogbegaafdheid en gedrag te vertellen en over alles wat ik met 
deze kinderen onderneem.  Komt u gerust eens aan (werkdagen zijn maandag t/m woensdag) of mail mij als 
er vragen of onduidelijkheden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto’s een aantal kinderen die bezig zijn met de groei-mindset. 
Bij deze vier foto’s hebben een aantal kleuters en groep 3 leerling de opdracht om een brug te bouwen. De 
brug moet stevig zijn en er moet een dier op kunnen staan zonder dat de brug instort. Dit is de enige 
informatie die ze krijgen. Ze moeten dus zelf nadenken wat de beste aanpak/strategie is. De brug zal in het 
begin ook echt wel eens instorten. En ja, hoe ga je daar mee om? Zet je door? Vind je het erg als het even 
niet lukt? Speelt faalangst een rol? Wat doe je als het niet lukt? Enzovoort. Mooi leerproces. 
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Bij deze foto’s krijgen een aantal groep 3 leerlingen de opdracht om met tien wasknijpers een zo hoog 
mogelijke toren te bouwen. Voorwaarde is dat de toren 10 tellen rechtop moet blijven staan zonder om te 
vallen. Dit is de enige informatie die ze krijgen. 
 

 
Ook nu moet er nagedacht worden over een stratiegie. Ontdekken ze bijvoorbeeld dat een stevig 
fundament belangrijk is? En zetten ze door, ook als het tegen zit. Mogen ze falen van zichzelf?  
Soms is er niet eens een resultaat behaalt, maar dan hebben ze toch goed gewerkt en geleerd. Ze hebben 
immers doorzettingsvermogen laten zien en hebben niet opgegeven bij tegenslagen en fouten die er 
werden gemaakt. 
 
Op de foto hieronder kunt u een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 7 zien die met een opdracht bezig 
zijn. Naast de mindset leren ze ook een strategie voor het leren:  Door je aandacht goed te 
gebruiken/focussen weet je veel en gedetailleerd van het onderwerp. 
De kinderen moesten hun schoen tekenen zonder er naar te kijken (je hebt je schoen elke dag in handen bij 
het aan en uittrekken, dus je weet hoe die er uitziet). 
Vervolgens je schoen erbij pakken, je aandacht er op richten (focussen) en goed kijken naar de details. In je 
gemaakte tekening teken je wat er nog mist of misschien anders is. 
Tot slot: Schoen weer aantrekken en zonder er naar te kijken nogmaals je schoen tekenen. 
De opbrengst was: De kinderen ontdekten dat de tweede tekening veel specifieker was. Ze konden nu meer 
details, de ware grootte, etc. tekenen. De twee tekeningen naast elkaar maakte dat ook wel duidelijk. 
Geleerd: Niet te snel denken dat je iets weet of al kan (dat kan namelijk een valkuil zijn voor meer-
hoogbegaafden). Richt je aandacht op het onderwerp en focus. Dan weet en onthoud je meer dan je soms 
denkt. 
 
Hartelijke groeten Esther Buitenhuis 
 
 
 
 
 
 


