
 

Nieuwsbrief 19 mei 2014 

 
Algemeen 

 
Ouderavond verplaatst 

In overleg met de ouderraad is besloten de ouderavond te verplaatsen van 10 juni naar 18 
juni. 

 

Toekomst scholenspreiding Noord Groningen 
Aanstaande woensdag 21 mei: 20.00 uur: ouderavond n.a.v. rapport over de 
toekomstscenario's scholenspreiding Noord Groningen. 

 

Meester- en juffendag 
Op vrijdag 6 juni zullen we via de meester- en juffendag aandacht hebben voor de verjaardagen 
van de leerkrachten. Deze ochtend is het dus feest in de klas.  
Op deze ochtend zijn juf Joke en juf Judith aanwezig bij groep 1/2, juf Fieneke in groep 3/4 , juf 
Vanessa en juf Tineke in groep 5/6 en meester Jaap in groep 7/8.  

De kinderen mogen verkleed op school en hoeven voor de pauze geen eten en/of drinken mee 
te nemen. ’s Middags zullen groep 5/6 en groep 7/8 ook een ontspannen, leuk programma 
hebben. 

 

Koningsspelen 

   

Op de laatste vrijdag voor de meivakantie hebben we met de school aandacht besteed aan de 
Koningsspelen. Na het ontbijt hebben we eerst met elkaar gedanst in de gemeenschappelijke 
ruimte. De Kangadans werd door een aantal kinderen van groep 5/6 goed begeleid.  

Vanaf 10 uur gingen we op het plein van start met allerlei pleinspelletjes: hinkelen, touwtje 
springen, knikkeren etc. Twee of drie kinderen uit groep 7/8 hadden de leiding over een groepje 
en dit werkte heel goed. Ondanks de kou hadden we een hele toffe ochtend. 

 



 

Groep 1 en 2 

Schoolreis 
Dinsdag 20 mei gaan wij naar familiepark Nienoord in Leek. 

  

We kunnen daar lekker spelen, maken een tocht met de huifkar en vast en zeker ook met het 
treintje. Het lijkt heel mooi weer te worden, we hebben er veel zin in. In de ouderbrief staat 
overige informatie. 

Vervoer en Verkeer 
 
Vorige week zijn we begonnen met ons nieuwe thema: “Vervoer en Verkeer”. 

 



Het blijkt een aansprekend onderwerp te zijn, veel kinderen nemen dagelijks spontaan allerlei 
vervoersmiddelen in miniformaat mee naar school om erover te vertellen.  

Vorige week lag het accent op “de fiets”.  In de klas hebben we een fiets goed bekeken en 
benoemd uit welke onderdelen een fiets bestaat. Waar moet een goede fiets aan voldoen? 

Groep 2 heeft van papier een fiets in elkaar geknutseld. Groep 1 is veel bezig met 
constructiemateriaal, Marco heeft inmiddels al een mooie motor gemaakt.  

   

 
Wandeling door het dorp 

Donderdagmiddag gingen we speuren naar verkeersborden. Dat was wel 
even zoeken. In Ezinge zijn er niet veel te vinden.    

Tijdens het wandelen hebben we geoefend hoe we veilig kunnen 
oversteken. 

 
Daarbij past dit opzegversje: 
  
Kijk naar links en blijf maar staan 
Kijk naar rechts, komt er iets aan? 
Weer naar links, is de weg nu vrij? 
Geen verkeer? Dan komen wij! 

 
Groep 3 en 4 
 
Schoolreis 

Donderdag gaan we met de bus op schoolreis naar Aqua Zoo in 
Leeuwarden. We vertrekken om 8.30u bij de brug en we komen 
tegen 16.00u weer terug. De kinderen hebben inmiddels een 
brief met informatie mee gekregen. We hebben er veel zin in en 
we hopen op een zonnige droge dag. 
 

Alles-in-1 
In groep 4 starten we deze week met het laatste project: “Hoe werkt het?” Het thema is 
techniek. Via spelling , taalopdrachten, (begrijpend) leeslessen en knutselopdrachten werken we 
over: hoe zit het vast? hoe werkt het? hoe wordt het gemaakt?  

 



Veilig leren lezen 
In groep 3 hebben we bijna Kern 10 afgerond. In Kern 11 gaan we meerlettergrepige woorden 
lezen en schrijven en we moeten vragen beantwoorden na het lezen van een tekst. Dat is best 
lastig dus we oefenen vaak.  
 

Rekenen 
In groep 4 hebben we alle tafels geleerd en het is nu belangrijk om veel te herhalen.                                         
Groep 3 rekent al tot 20 (erbij en eraf) met behulp van het rekenrek. Veel kinderen kunnen 
sommen tot 10 zelfs al uit het hoofd uitrekenen. 

 

Groep 5 en 6 
 
Schoolreis 

Maandag 19 mei gaat groep 5/6 op schoolreis naar Kameleondorp in Terherne. 
We vertrekken om 8:30 en verwachten rond 17:30 terug te zijn bij school. 
Hopelijk wordt het een mooie zonnige dag! We kunnen alleen niet garanderen 
dat de kinderen schoon terugkomen… 

 

 

Alles Apart/Project Nederland 
De laatste periode voor de zomervakantie gaan we bezig met Alles Apart en het 
project Alles in 1 over Nederland. Van alles over Nederland zal aan bod komen, 
van de provincies tot de Elfstedentocht in Friesland en de mijnen in Limburg. 
 

Groep 7 en 8 
 
Afscheidsavond groep 8 

De afscheidsavond van groep 8 zal in de laatste week zijn op maandag 30 juni. Op deze 
avond zullen we ook de musical aan u laten zien. Het eerste deel van de avond (het afscheid 

van groep 8) vindt plaats met ouders en familie van groep 8 leerlingen . De leerlingen van groep 
7 zijn bij dit eerste deel ook al aanwezig. In het tweede deel van de avond komen de ouders van 
groep 7 leerlingen erbij en laten we de musical zien. 
 

Techniek via Talentenkijker 
Ter promotie van techniek en wetenschap 
werken we in de klas met een kortlopend 
project waarin we vooral veel praten en 
werken over technische beroepen. Welke 
talenten en materialen heb je hier bij 
nodig? Heb jij zelf dit soort talenten?  

Naast dit project kregen we ook de 
gelegenheid om een gastspreker te laten 
vertellen over zijn of haar beroep. Bij ons is 
Tamara Hattu op bezoek geweest. Zij heeft 
ons verteld over het beroep van ICT-
ontwerper. Zij bekijkt of nieuwe 



uitvindingen goed voldoen. Het was leuk om haar hierover te horen vertellen. Ook ging zij met 
ons kijken naar onze oplossingen bij het Techniek toernooi. Donderdag 5 juni gaan we met onze 
leerlingen naar de landelijke finale. Wie weet kunnen haar tips meehelpen met het verbeteren 
van de prestatie. 
 

Concert NNO woensdag 4 juni 
Op woensdag 4 juni gaan we met groep 
7/8 naar een concert van het Noord 
Nederlands Orkest in de Oosterpoort in 
Groningen. Dit is over ’t algemeen een 
heel leuk gebeuren.  

Wie van de ouders kan en wil voor 
vervoer zorgen? Deze keer is dit zeer 

aantrekkelijk, want je kunt nl. ook mee 
naar het concert. Graag z.s.m. 
doorgeven aan meester Jaap. 
 

Ameland 
Vandaag 19 mei zijn we om 08.00 uur vertrokken naar Ameland.  

De vooruitzichten zijn heel goed en de groep heeft er heel veel zin. In deze 
werkweek gaan o.a. naar het Reddingsmuseum en het Sorgdragermuseum, 
maar we gaan ook op Wadexcursie.  
 

 Het belangrijkst is natuurlijk de omgang en lol met elkaar en die lijken ook 
een goede plek te gaan krijgen. De volgende nieuwsbrief zullen we verslag 
uitbrengen van onze reis. 
 

Bij noodgevallen kunt u bellen naar: 06-41724846 (het nummer van Jan Paul Arends) 

 

 
Verjaardagen 
 

Juni 

08-06   Thomas Vlonk 
09-06   Eline Mulder 
10-06   Mathijs Dijkstra 
12-06   Julia Japink 
15-06   Marte Spoelstra 
17-06   Julio Veenstra 
21-06   Loet Ongering 
25-06   Hanne Mol 

 

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

 


