
 

Nieuwsbrief 22 april 2014 

 
Algemeen 

 
Pasen, openbare levo groep 5 t/m 8 

Met deze groep zijn we dit jaar ingegaan op allerlei paastradities 
die in andere landen bestaan. Zo kwamen we bij paasvliegers 
op Bermuda, eiergevechten in Griekenland met een 
hardgekookt ei, eierrollen in de tuin van het Witte Huis bij de 
Amerikaanse president, het opblazen van een karretje met 
vuurwerk in Florence, moordmysteries in Noorwegen, 
paasroedes van wilgentakken in Tsjechië en boterlammetjes in 
de Verenigde Staten. 
We hebben informatie met elkaar besproken en bekeken en 
daarna gingen we via een puzzel kijken wat er van onthouden hadden. 
Opvallend was vooral dat de symboliek vanuit de tradities veelal gelijk was, maar dat er enorme 
verschillen waren in spellen en gewoonten. 
 

Meer paasactiviteiten 
In de gemeenschapsruimte kwamen we allemaal bij elkaar. Jarno vertelde over het gebruik van 
de met o.a. eieren versierde kronkelhazelaar die veel mensen in de paastijd in huis hebben 
staan. 
Hannah en Elisabeth vertelden over de traditie en 
betekenis van de palmpaastak, een oud christelijk 
gebruik. Vervolgens kwam de verhalenverteller, 
Sjoerd vd Naalt, met een boeiend verhaal over de 
harpspeler uit Schotland. Iedereen heeft ademloos 
geluisterd naar het spannende verhaal. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Neut’n schait’n 
Zoals elk jaar met de paasviering hebben we 
met groep 5 t/m 8 het spel neut’n schait’n 
gespeeld. Hierbij mik je met een kogel op 
een rij knikkers en probeer je zoveel mogelijk 
punten te halen. Het was heel erg leuk en er 
was een ware kampioen in de persoon van 
Rick Olthoff.  

Hij gooide het enorme aantal van 154 
punten. Gefeliciteerd, Rick. Marieke van der 
Meer heeft het als beste gedaan bij de 
meisjes met 130 punten. Ook gefeliciteerd, 
Marieke. 

 
 
Koningsspelen vrijdag 25 april 

Aanstaande vrijdag doen wij als school mee aan de 
Koningsspelen. In eerste instantie wilden we het combineren met 
de sportdag, maar door ziekte van meester Jan stellen we dit uit. 
Op de vrijdag ziet voor ons de ochtend er als volgt uit: 
 

 8.30 uur Koningsontbijt. De kinderen ontbijten deze 
ochtend dus op school. 

 9.30 uur Doe de Kanga. Een gezamenlijke dans, of op 
het schoolplein, of in de gemeenschapsruimte. 

 10.00 uur- 11.00 uur: Pleinspelletjes ( hinkelen, knikkeren, elastieken etc.) 
 

Ouderraadsleden gezocht 
Wil je graag betrokken zijn bij de activiteiten op school? Vind je het leuk om mee te helpen o.a. 

Sinterklaas, Kerst en Pasen te organiseren? Heb je goede ideeën 
voor activiteiten?  

Meld je dan nu aan voor de Ouderraad! Wij zijn op zoek naar nieuwe 
leden. 

Meld je aan bij één van de leden van de Ouderraad: Amy Rutgers, 
Ferdi Brik, Gerda Terpstra, Johan Meijaard of Miranda Wilbords. Je 
kan ons aanspreken bij school of een mail sturen naar: 
miranda@its-dsign.nl 

We horen graag van je! Namens de Ouderraad, Miranda Wilbords 
 

Groep 0, 1 en 2 

Paasactiviteiten 
Donderdag 17 april hebben we een gezellige schooldag gehad. ’s Morgens vertrokken we al op 
tijd naar de plek waar de paashaas was gezien door de kinderen van groep 3 en 4. We zagen 
hem achter de struiken op het voormalige Kliefterrein. 



Hij had heel veel eieren verstopt en we gingen meteen op zoek..  
In sneltreinvaart werden de meest eieren gevonden maar helaas, het gouden ei zat er niet bij.  
Te goed verstopt denken we. Ieder kreeg nog een lekker chocoladepaaseitje mee om op te 
snoepen. 

 
De ouderraad had een heerlijke paaslunch voor ons klaargezet. Verschillende soorten brood, 
beleg en een broodhaantje. Het was smullen geblazen… 
We bedanken de ouderraad voor hun inzet! 

         
 

Moederdag 
Zondag 11 mei is het moederdag. Dat valt in de meivakantie en daarom zijn we vorige week al 
begonnen met het maken van een verrassing voor onze moeders. Natuurlijk vertellen we er 
verder niets over. 

 

Plastic tassen 
 De voorraad plastic tassen begint op te raken. Dus graag weer tassen mee naar school. 

 

Wc rolletjes 
Momenteel hebben we voldoende wc-rolletjes. Omdat we beperkte opbergruimte hebben hoeven 
we voorlopig geen rollen meer. 
 

 



Groep 3 en 4 
 
Bezoek Verhildersum 

Woensdag 9 april zijn we naar Borg Verhildersum in Leens geweest. 
We werden verwelkomd door twee dames die zich “Juffer Marie” 
noemden. Ze gaven ons in kleding van ongeveer 100 jaar geleden 
een rondleiding in en rond de borg. We mochten een kijkje nemen 
in het kleine arbeidershuis waar Marie vroeger met haar ouders, 
broertjes en zusjes heeft gewoond. We zagen onder meer een 
bedstee, een waskuip met wringer en een petroleumstel. Er werd 
verteld dat groente en fruit vroeger werden ingemaakt. In de 
keuken stonden op een plank een paar gevulde weckflessen. In de 
borg zagen we hoe Edzard met zijn ouders en zusje woonden; grote 
kamers met grote tafels en stoelen en slaapkamers met 
hemelbedden. De kinderen kregen zo een beeld van hoe arme en 
rijke mensen een eeuw geleden woonden. 

 
Lente project 

Op donderdag 10 april gaven de kinderen een presentatie over een boer die wel 
zin in een lekker eitje had. Helaas vonden zijn kinderen alleen maar gekleurde 
eieren en moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een gouden ei. Het was erg 
leuk om te zien dat de kinderen na een paar keer oefenen zich hun rol al snel 
eigen hadden gemaakt en plezier hadden in hun spel.  

 

Schoolreis 
Op 22 mei gaan we met de bus naar dierenpark Aqua Zoo in 
Leeuwarden. Heel bijzonder is dat allerlei dieren zoals wallabies, 
beermarters en verschillende vogelsoorten vrij in het park rondlopen. En 
met een beetje geluk zien we een demonstratie van hoe roofvogels 
jagen op een prooi. Heel spannend allemaal; we hebben er veel zin in. 
De kinderen krijgen in week 21 een brief met informatie over de 
schoolreis mee naar huis. 

 

Groep 5 en 6 
 
Alles-in-1: Planten 

Al een paar weken zijn we bezig het project 
van Alles-in-1 over planten. Op 10 april heeft 
groep 5/6 een presentatie gegeven in de vorm 
van een lente quiz. Als echte quizmasters 
stonden de leerlingen voor de klas! Knap 
gedaan allemaal! De week erna zijn we nog 
verder gegaan met het project en hebben we 
het onder meer gehad over het bos, heide & 
weide en plantengordels.  

Na de meivakantie zullen we verder gaan met Alles Apart (spelling) om iedereen goed voor te 
bereiden op de citotoetsen die eind van het schooljaar weer zullen worden afgenomen. 



 
Wisseling Juf Vanessa-Juf Tineke 

Op dinsdag en donderdag na de meivakantie hebben Juf Vanessa en Juf Tineke voor een keer 
geruild van werkdag. Dus op dinsdag 13 mei staat Juf Vanessa voor groep 5/6 en op donderdag 
15 mei is juf Tineke in de groep.  
 

Topografie 
Groep 6 heeft de topografie van Nederland bijna afgerond, de komende periode wordt alvast 
voorzichtig een start gemaakt met de topografie van Europa. Groep 5 gaat alvast een begin 
maken met de provincies van Nederland. 
 

Presentaties/werkstukken 
De kinderen van groep 5 hebben bijna allemaal hun werkstuk afgerond. Groep 6 is bezig met het 
voorbereiden van de presentaties, de data zijn ook al afgesproken.   
 

Schoolreis 
Op maandag 19 mei gaat groep 5/6 op schoolreis naar het Kameleondorp in 
Teherne. Het wordt een groot avontuur en droge kleren zullen zeker nodig 
zijn! Wij hebben er in ieder geval al veel zin in! Mocht je niet zo lang kunnen 
wachten…..dan kan je alvast een digitaal kijkje nemen op de website 
www.kameleonteherne.nl. Na de meivakantie krijgt iedereen een brief mee 
met alle informatie over deze avontuurlijke schoolreis! 

 
 

Groep 7 en 8 
 
Lente-presentatie 

Bij onze lente-presentatie hebben we bij alle vier seizoenen een korte 
presentatie gemaakt: een woestijn-scene bij de zomer, een menselijke 
regenbui tijdens de herfst, lekker schaatsen in de winter en een lente-
tafereel op muziek van Vivaldi. Het was leuk om te doen. Alle scenes werden 
voorafgegaan door een gedicht, wat geschreven was door Djûke. 
 

Succes op de Techniekwedstrijd 
Op 18 april zijn Bart, Esmee, Ivar en Jelte naar Emmen gegaan om daar mee te doen aan de 
Techniekwedstrijd. Omdat ze de paaslunch moesten missen, hebben ze dit als lunchpakketje 
meegekregen.  
 

Naast de Robomind-opdracht ( waarbij een robot door een doolhof moet worden geleid), moesten 
de leerlingen zelf een doolhof ontwerpen. Onze leerlingen hebben de naam van de school in het 
doolhof verwerkt. 
 

De opdrachten zijn zo goed uitgewerkt, dat we tweede zijn geworden. Voor ons betekent dat een 
prijs van 200 euro . Daar kunnen we weer hele leuke techniekspellen van kopen. 
Geweldig gedaan. We bedanken Marja, de moeder van Esmee, voor het begeleiden van de 
kinderen. 



  
 

Entreetoets groep 7 
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen hard gewerkt met de entreetoets. Hij bestaat uit 
16 verschillende toetsen. We konden er in alle rust aan werken, omdat de leerlingen heel 
zelfstandig in de gemeenschappelijke ruimte konden werken met het programma van “Op weg 
naar het VO”. 
 
Volgende week hoeven we nog maar één toets te maken. De entreetoets geeft goed inzicht in de 
prestaties van de leerlingen en wordt daarom ook wel meegenomen in de voorlopige adviezen 
voor het voortgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7 worden de resultaten besproken. 

 
MEI 

07-05 Marieke van der Meer 
07-05  Stefan van Vreden  
09-05  Tim van der Meer     
10-05  Mark Vlonk 
15-05  Arjette Schouten     
15-05  Lisa Japink 
19-05  Ivar Hendrikman     
21-05  Sella Spieker  
26-05  Elizabeth Noorman     
26-05  Marije Stouwie 
31-05  Bas Deelman   
 

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

 
Verjaardagen 
 


