
 

Nieuwsbrief 31 augustus 2015 

Algemeen 

 
Schoolplein 

Er is de afgelopen weken heel hard aan het schoolplein gewerkt. Er zijn verschillende 
afbeeldingen op het plein geschilderd zoals; het spel twister, een middenstip voor het 
voetbalveld, een hinkelbaan en een autobaan. Ook hebben we een volleybal/badmintonveld op 
het schoolplein gekregen. We willen Pierre Willbords ontzettend bedanken voor zijn inzet. 
Geweldig gedaan Pierre!!  

 

 
Jarigen 

In de jaarkalender kunt u lezen wanneer onze juffen, meesters en kinderen jarig zijn dit 
schooljaar. 

 

Belangrijke data 

Inloopavond (groep 3 t/m 8) Dinsdag 1 september 18.00 – 19.30 uur 
Informatieavond groep 1/2 Dinsdag 8 september 20.00 – 21.00 uur 
Sportdag Week 38 (datum volgt nog) 
Projectweken Maandag 28 september t/m vrijdag 19 oktober 
Margedag 14 oktober (alle kinderenvrij) 
Herfstvakantie Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 
 
  

Verhuizing 

In de zomervakantie is Michel Wolters verhuisd naar Winsum. Hij gaat inmiddels al naar zijn 
nieuwe school toe. Wij wensen hem heel veel plezier in zijn nieuwe woonplaats en op zijn nieuwe 
school. 
  



Informatieavond 

Op dinsdag 1 september organiseren wij van 18.00 uur tot 19.30 uur een informatie/inloopavond 
voor groep 3 t/m 8. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind(eren) de groepen bezoekt. De 
kinderen vertellen aan de ouders vertellen wat er zoal op een schooldag wordt gedaan. Als er 
vragen zijn kunt u die aan de aanwezige meesters of juffen stellen. In de klas krijgt u ook een 
hand-out met de nodige schriftelijke informatie.  

Voor groep 1/2 is een aparte avond gepland op dinsdag 8 september om 20.00 uur. Deze avond 
is alleen bedoeld voor de ouders.  

 

Luizen 

Bij een of meerdere kinderen op onze school is hoofdluis gevonden.  

Wilt u uw kinderen regelmatig controleren? Hoofdluis begint met jeuk, maar niet altijd. 
Controleer door goed tussen de haren te kijken. Soms kunt u de hoofdluizen dan zien bewegen. 
Maar ook als u geen luizen ziet en wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van 
hoofdluis. Die puntjes, de neten, kunnen zich ontwikkelen tot luizen.  

Om vast te stellen of het om hoofdluis moet u het haar kammen met een luizen- of netenkam 
boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine 
grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval het haar achter de oren en 
in de nek goed.  

Constateert u luizen, begin dan meteen met behandelen en doe dat bij iedereen in het gezin. 
Meld het ook bij de leerkracht, vriendjes en vriendinnetjes en eventueel bij de kinderopvang, de 
sportclub, etc. Ziet u geen luizen, controleer dan toch regelmatig, zeker in de komende weken. 
Als alle kinderen gecontroleerd en behandeld worden, zijn we de hoofdluis weer snel de baas.  

 

Even voorstellen 
 

Juf Esther 

Mijn naam is Esther Mook. Ik woon in Zoutkamp, ik 
ben getrouwd en heb drie kinderen. Twee jongens 
van elf en negen een meisje van zeven.  

Ik heb twintig jaar ervaring in verschillende groepen. 
Ook de combinatiegroep 5/6 is voor mij niet nieuw. 
Daarnaast volg de opleiding orthopedagogiek, welke 
ik dit jaar hoop af te ronden. Afgelopen jaar heb ik 
het certificaat van de kanjertraining behaald. 

Na de zomervakantie ben ik begonnen in groep 5/6 ter vervanging van meester Jacob. Ik begrijp 
dat een nieuwe juf best spannend kan zijn, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Voor mij 
staat het belang van uw kind voorop. Een goed contact met u als ouders vind ik dan ook heel 
belangrijk. 
  

Ziektevervanging meester Jakob 

Juf Esther Mook vervangt sinds de zomervakantie meester Jakob. Zij zal dit blijven doen totdat 
meester Jakob volledig is hersteld. In deze nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. Ook meester 
Jakob wil zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.  



Even voorstellen 

 
Meester Jakob 

Mijn naam is Jakob Buma. Voordat ik in Ezinge kwam werken, werkte ik als groepsleerkracht in 
een groot aantal groepen in de midden- en bovenbouw. De afgelopen jaren heb ik veel 
ervaringen opgedaan op een aantal verschillende scholen. Het feit dat je direct een bijdrage kunt 
leveren aan het helpen van een kind bij het leren in zijn/haar eigen ontwikkeling geeft mij 
voldoening. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en ik kijk uit naar de 
samenwerking met het team, ouders en andere betrokkenen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag actief buiten bezig; fietsen, wandelen, tuinieren. Ook vind ik het 
heerlijk om een goed boek te lezen of af te spreken met familie en vrienden. Mocht u eens een 
vraag hebben ..schroom dan vooral niet om mij op te zoeken of aan te spreken!  
 

Juf Rebecca 

Mijn naam is Rebekka Boonstra. Ik ben 25 jaar en woon in Groningen, 
daar studeer ik aan de Academische PABO. Dit houdt in dat ik naast de 
PABO ook studeer voor een bachelor onderwijskunde aan de 
Rijksuniversiteit, ik zit nu in het laatste jaar. Naast mijn studie ben ik 
veel met muziek bezig, zowel luisteren als zelf muziek maken op mijn 
klarinet. Ik ben altijd in voor een goed gesprek maar houd er ook van 
teruggetrokken in een hoekje een goed boek te lezen. Komend half jaar 
mag ik mijn LIO-stage lopen in groep 7/8 en hier heb ik ontzettend veel 
zin in. 

 

Koffieochtend 

Voor dit schooljaar staan er vier koffieochtenden gepland. Bij twee van de vier ochtenden staat 
een thema centraal. Bij de twee andere ochtenden kunt u over alle praktische zaken met de 
directie in gesprek gaan. De data kunt u vinden in de jaarkalender. 

 

Groep 1 en 2 

Dit nieuwe schooljaar zijn we begonnen we met 16 kinderen in groep 1 en 2; 10 jongens en 6 
meisjes. Stan Deelman is op 9 augustus in de zomervakantie 4 jaar geworden en komt nu ook 
elke dag op school. We wensen Stan een fijne tijd in onze groep! 

 



Deze weken ligt het accent op introductie en verkenning. Wie zitten er in onze groep? Wie is het 
nieuwe maatje? Waar kunnen we het ontwikkelings- en spelmateriaal vinden? Welke regels 
worden er gehanteerd op school? Ter verkenning hebben we een rondgang door de school 
gemaakt.  

 

Sommige kinderen hebben een ouder broertje of zusje op school, in elk lokaal konden we even 
kijken welke juf of meester les geeft en waar de grote kinderen zitten. 
 

Thema: De School 

Ook de komende 2 weken blijven we werken over dit thema. Kinderen mogen materiaal 
meenemen om te laten zien en over te vertellen. 
 

Letter van de week 

 

 Cijfer van de week 

 
  

 

Groep 3 en 4 
 

Na zes vakantieweken zijn we met frisse moed en enigszins gespannen begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Voor veel kinderen was het wel wennen om het “schoolritme” weer op te pakken. 
Vandaag beginnen we al weer aan de derde schoolweek en de kinderen zijn nagenoeg gewend aan 
de dagelijkse gang van zaken in en rond de klas. Voor groep 3 was het extra wennen; van veel 
spelen en knutselen in groep 2 naar langer stilzitten en veel nieuwe indrukken opdoen in groep 3. 

In groep 3 zijn we begonnen in Kern 1 van Veilig Leren Lezen en de volgende aangeboden letters 
en woorden kunnen alle kinderen al lezen: ik maan roos vis sok. In de bibliotheek kunnen boekjes 
worden geleend op S(start)3 niveau. Binnenkort oefenen we de letters en woorden ook via het 
computerprogramma van VLL. We rekenen in een rekenschrift waarbij in deze periode de nadruk 
ligt op tellen tot 20 en rubriceren. Schrijfletters oefenen we in een schrijfschrift en knap dat de 
kinderen al tussen de lijnen kunnen schrijven!  



Ook in groep 4 zijn verschillende nieuwe activiteiten aan bod gekomen 
o.a. : Alles-in-1 , een methode waarin taal, spelling, lezen en 
wereldoriëntatie in projectvorm zijn verwerkt. Een aantal kinderen krijgt 
regelmatig z.g. weekwoorden mee naar huis om te oefenen. Deze 
woorden moeten ze op school correct kunnen schrijven. Ook nieuw is 
het leren schrijven van hoofdletters en verhalen schrijven m.b.v. de 
computer.  

 

 

Gym op maandagmiddag 

In afwijking van wat er in de Informatiegids staat vermeld: groep 3/4 krijgt op 
maandagmiddag gymles van juf Monique. Op donderdagmiddag geeft juf Fieneke gymles.  

De kinderen gaan dan rechtstreeks van huis naar de gymzaal. 

 

Circus 

We hebben een liedje over het circus geleerd en daarom 
zijn er prachtige clowns getekend en geschilderd. Ze zijn 
te bewonderen in onze klas. 

 
 

 
Groep 5 en 6 
 

Alweer twee weken aan het werk en het ritme zit er alweer in. Voor groep 5 even wennen, een 
ander lokaal, nieuwe methodes. Groep 6 in hun eigen lokaal, maar met een ander juf. Allemaal 
even wennen, maar we hebben er zin in!  

 

Op maandagmiddag hebben we gym. De kinderen die thuis eten worden om 13.15 uur bij de 
gymzaal verwacht. De kinderen die overblijven gaan om 13.00 uur vanuit school met juf Monique 
mee. Op donderdagmorgen is voor de pauze gym van juf Monique.  

In de klas wordt het al erg gezellig met onze Minions verjaardagskalender en de grachten huizen 
van ecoline. 



Groep 7 en 8 
 
 
Lekker buiten 

Aan het begin van het jaar kunnen we nog lekker genieten van het zomerse weer en dat doen we 
dan ook zo veel mogelijk.  

Met gym hebben we onze traditionele 
Ossenpadloop gelopen. Hierbij proberen we 
een route van ongeveer 1250 meter 
(Ossenpad, Schoorsterweg, Slagtersrijge en 
het zandpad langs de kerk) zo snel mogelijk te 
lopen. In school kunnen we met een formule 
(3600: aantal seconden dat je gelopen hebt X 
1250) uitrekenen hoeveel meter (en ook 
kilometer) per uur je gelopen hebt. De snelste 
leerling liep ongeveer 16 kilometer per uur. 
De eerste woensdag zijn we ook naar de terp 
gegaan om daar een schets te maken van het 
afgegraven deel van de terp. Deze schets 
gebruiken we voor een verftekening die 
gebaseerd zal zijn op Vincent van Gogh. Het is 

dit jaar 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh gestorven is en vandaar dat er ook bij ons in 
school aandacht aan wordt besteed. We hebben o.a. een begrijpend leesles gehad van 
Nieuwsbegrip hierover en met tekenen gaan we 
hiermee verder. 

Ook hebben kringspelen buiten gedaan waarbij we 
op zo’n manier door elkaar moesten lopen dat we 
merkten dat iedereen met het lopen aan de beurt 
was geweest. Ook hebben we memory gespeeld. 
Tweetallen maken een zelfde bewegingen andere 
leerlingen moeten dit zo snel mogelijk proberen te 
raden. 

 

Krachtdieren 

We werken dit jaar met krachtdieren. Elk dier kan hiervoor in aanmerking komen, omdat elk dier 
z’n specifieke kwaliteiten heeft. De kinderen hebben in de eerste week een kaartje getrokken met 
een krachtdier. In de eerste weken proberen ze zoveel mogelijk informatie te verzamelen over dit 
dier (via andere leerlingen, maar ook via een spreekbeurt) zodat ze een gevoel over de waarde 
en kracht van dit dier kunnen krijgen. En wie weet kan er iets van deze kracht meegenomen 
worden in het eigen werk of in het werken met andere leerlingen. 
Als we een mooi symbool gevonden hebben die past bij dit dier, gaan we een steen beschilderen 
die voor ons een creatieve uitwerking zal zijn van dit krachtdier. 

 


