
 

Nieuwsbrief 24 maart 2014 

 
Algemeen 

 
Verhalenvertellers op Wereldverteldag 

Op donderdag 20 maart hebben wij in groep 5/6 en groep 7/8 twee verhalenvertellers op bezoek 
gehad. Martin Noorda uit Garnwerd vertelde een verhaal, waarbij het duidelijk werd dat de 
aardbevingen niet het gevolg zijn van gaswinning, maar van een draak. Sjoerd van der Naald uit 
Grijpskerk heeft ons een verhaal verteld over een knotwilg met een menselijke hand. Het was 
boeiend en leuk om naar te luisteren (en te kijken). Het is goed dat kinderen in aanraking blijven 
komen met deze oude traditie. 

 
Opening Lente-project   

Op vrijdag 21 maart zijn we met z’n allen in de 
gemeenschapsruimte bij elkaar gekomen om ons Lente-
project te openen. Het schoolkoor heeft zich voor het eerst 
gepresenteerd met de liedjes die ze op donderdag 10 april 
gaan zingen, we hebben geluisterd naar verhaaltjes en 
gedichten over de lente en ook met elkaar gesproken over de 
seizoenen en met name de lente.  

Het lente-project zal op donderdag 10 april afgesloten worden waarbij u als ouders ook 
uitgenodigd zult worden. De presentatie zal worden gehouden van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
Zet deze datum alvast in uw agenda. 

 

  

   

 



 

Groep 0, 1 en 2 

Lente 
We hebben wat het weer betreft in de afgelopen weken al volop van de lente kunnen genieten. 

Heerlijk met elkaar naar buiten, in de zandbak, 
touwtje springen, sjouwen en bouwen met 
planken, kisten en banden. Kinderen met 
nieuwe zomerjassen, kleding en schoenen zien 
we voorbijkomen. Kortom, lente kan ons weer 
een nieuw en fris gevoel geven.  
 

Deze week zijn we gestart met het lenteproject 
dat nu door de hele school wordt opgepakt.  

 

Tijdens de opening zongen we een lenteliedje: 

Krokusbolletje 
Kom eens uit je holletje                          

Met je bloempjes paars en geel  
op een groene steel 

 
 
Zaaien 

Angela Deelman, de moeder van Joost, kwam donderdagmiddag 13 maart  vertellen over haar 
hobby; zaaien en plantjes kweken. 

   

We hebben gezien hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot een plant. Ook hebben we kennis 
gemaakt met verschillende zaden, en geleerd dat uit iedere soort weer een andere plant groeit. 

Als verrassing konden we ook zelf zaaien in een versierde beker. We konden kiezen tussen gras, 
sla of tuinkers. Al binnen een week zijn alle plantjes goed opgekomen.  

Dit is vast te danken aan de goede verzorging door de kinderen…, elke dag een beetje water... 

 



Veterstrikken 

De komende periode besteden we, vooral in groep 2, extra aandacht aan het leren veterstrikken. 
Het is een activiteit die verschillende keren geoefend moet worden. Dat kan op school maar ook 
is het belangrijk om er thuis mee aan de slag te gaan. Drie kinderen hebben deze week hun 
strikdiploma gehaald. 

  

 

 

Kayleigh, Marije en Noëlla, gefeliciteerd! 

 

 

 
Groep 3 en 4 
 
Borg Verhildersum 

Woensdag 8 april gaan we naar de Borg Verhildersum in Leens. Het 
thema is “Rijk en arm”. We krijgen een rondleiding door 
verschillende vertrekken waarbij het verschil tussen hoe arme en 
rijke mensen woonden duidelijk wordt. In de klas bereiden we ons 
voor op dit bezoek door het luisteren naar verhalen en we kijken 
naar een DVD over rijk en arm.  We vertrekken om 9.00u vanaf 
school. Wie kan ons deze ochtend naar en van Leens rijden?  

 
Lenteproject 
De komende weken werken we over de lente. We hebben in de klas al een echte 
“lentetuin” met narcissen, tulpen, hyacinten en blauwe druifjes. De kinderen 
maken zelf ook een hyacint en we hebben  prachtige lentebloemen getekend en 
geschilderd. We zingen lenteliedjes en studeren een vertelpantomime in die we op 
de presentatieavond laten zien. 

Alles-in-1 
Het thema Ridders en kastelen is afgerond en we werken nu over de tijd waarin opa en oma klein 
waren: hoe leefden de mensen toen, hoe zag een school er uit, welke spelletjes werden er 
gedaan en hoe zag de kleding er in die tijd uit? 
 

Groep 5 en 6 
 
NL Doet! 

Vrijdag 21 maart heeft groep 5/6 meegedaan met NL doet! Met prikkers en vuilniszakken zijn we 
in drie groepen Ezinge ingegaan om het zwerfafval op te ruimen. Iedereen was lekker 
enthousiast bezig er is dan ook heel wat afval opgehaald. Na afloop kreeg iedereen een leuk 
bedankje mee naar huis van de Gemeente Winsum! 
 



  

Alles in 1 
De afgelopen periode hebben we van alles geleerd over energie. Onder andere wat voor soorten 
er allemaal zijn, welke vormen van energie schoon zijn en niet. Ook hebben we allerlei proefjes 
gedaan in de klas die te maken hebben met energie. We gaan dit project afronden en starten 
met het voorjaarproject over planten.  
 

Groep 7 en 8 
 
Wandelen voor water 

Donderdag 20 maart gingen we om 8.30 uur op stap met 6 liter water in 
onze rugzakken. Dat was namelijk de inzet bij onze sponsoractie 
“wandelen voor water”: 6 kilometer wandelen met 6 liter water op onze 
rug. Op zo’n manier konden we ons een beetje verplaatsen in de moeite 
die het kinderen in Afrika ook soms kost om schoon drinkwater te halen. 
Met tussenstops bij de Allersmaborg, het bosje aan het Reitdiep en in 
Feerwerd bij “De Verbeelding” van Gertien Kaauw (bedankt voor de 
lekkere chocolaatjes) hebben we de 6 kilometer flink doorgelopen. We 
kwamen om 11.00 uur behoorlijk vermoeid aan. 
 

De actie heeft uiteindelijk 800 euro opgebracht! 

We willen hierbij ook de Diaconie van PKN Nederland bedanken van hun bijdrage Bedankt 
allemaal! 

 

 
Verjaardagen 
 

April 

11-04   Carlijn de Waaij 
11-04   Jesse Cleveringa 
12-04   Leonie Terpstra  
14-04   Kayleigh Postema  
16-04   Marco van der Meer   
24-04   Marije Zwartenkot  
25-04   Davy Jansen 
26-04   Jeske Voogd  

 

 

   Uw kind mag trakteren maar het liefst wel op iets ‘gezonds’ 

Hoera! 


