
 

Nieuwsbrief 27 maart 2017 

Algemeen 

 Continurooster: 

In week 15 ontvangt u van ons een informatiegids over het continurooster schooljaar 2017-2018. 

In deze gids vindt u informatie over de organisatie en praktische zaken betreffende de lunch, het 

toezicht op de kinderen tussen de middag en dergelijke. 

 

Atelier: 

Wij willen namens alle juffen en kinderen alle ouders  bedanken voor hun inzet tijdens het atelier.  

In de komende periode gaan we het atelier evalueren en een plan van aanpak maken om het 

atelier na de zomervakantie structureel in blokken aan te kunnen bieden. Nog voor de 

zomervakantie krijgt u hier meer informatie over. 

 

 

Paasviering: 

Donderdag 13 april vieren we Pasen op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan paaseieren 

zoeken en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan neut ’n schait’n in de gymzaal (er zijn alleen 

gymschoenen nodig). Terug op school is er een pauze. De kinderen mogen dan hun 

meegebrachte fruit en/of drinken nuttigen. Daarna zal er voor beide levo-stromingen een 

Paasviering zijn. 

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De OR organiseert een Paaslunch waar 

we gezamenlijk van gaan genieten. Voor deze lunch moeten de kinderen een bord, beker en mes 

(alles voorzien van naam) meenemen. Dit graag in een plastictas, zodat de gebruikte spullen hier 

na de maaltijd weer kunnen worden ingedaan. Alle kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij. 

 

 
 

 

Laatste wijziging Schoolfotograaf: 

Onze excuses…..De schoolfotograaf komt niet op  dinsdag 9 mei maar op dinsdag 16 mei om 

groeps- en portretfoto’s te maken. Dit schooljaar gaat Willemijn Sterke van “Sterke fotografie” de 

foto’s nemen. Nadere informatie volgt nog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herinnering uitnodiging Kanjeravond: 

Vorige maand hebben wij als team een nascholing Kanjertraining gehad. Tijdens deze middag is de 

theorie weer opgefrist. We hebben het gehad over: 

• De petten 

• Twee mentaliteiten, vertrouwen vs wantrouwen 

• Motor en benzinepomp 

• Kanjertaal schoolbreed 

• Kanjer volg- en adviessysteem 

• Meidenvenijn 

Bent u nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 11 april is er voor alle ouders een informatieavond 

waarin Rianne Ridderinkhof u van informatie zal voorzien. Daarnaast laat ze deze avond een aantal 

praktische oefeningen  zien die ook thuis kunnen worden toegepast. 

 

 
 

 

 

 

Kalender: 

Projectweken: Hulpdiensten 20 t/m 31 maart 

Margedag (alle kinderen vrij) 6 april 

Ouderavond Kanjertraining 11 april 

Paasviering continurooster (alle kinderen om 

14.00 uur vrij) 

13 april 

Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 14 april 

2e Paasdag (alle kinderen vrij) 17 april 

Centrale eindtoets groep 8 18 t/m 20 april 

Koningsspelen 21 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

Nieuwsbrief groep 1 en 2 

In de afgelopen weken hebben we over “beroepen” gewerkt en ontdekten dat er heel veel 

verschillend werk is dat je later kunt gaan doen.. 

Veel kinderen gaven aan om later dierenverzorger te willen worden, maar beroepen als  soldaat, 

tandarts, paardendresseur, boer, cameraman, danseres, kraanmachinist, brandweerman en 

stratenmaker kwamen ook voorbij. 

Gelukkig is er nog veel tijd om over na te denken…   

 

           

 
Er is veel gespeeld in o.a. de hoeken en er zijn mooie werkjes  geknutseld over dit onderwerp. 

 

Vorige week begonnen we met het nieuwe thema : ” Hulpdiensten”. 

Anco Salari,de vader van Sanne en Laura is werkzaam bij de vrijwillige brandweer en kwam met de 

brandweerwagen naar school. 

  
Het was geweldig om even in de wagen te mogen zitten en ook kregen we uitleg over het werk van 

een brandweerman. 



We zagen dat er wel 30 slangen in de wagen zitten en een hele lange ladder. 

We hebben Anco hartelijk bedankt voor de mooie middag! 

 

                        Politie   

Dinsdag 28 maart komt een politieman op school om over zijn werk te vertellen.. 

 

Nieuwe kinderen in de groep: 

Jurre Spoelstra is 4 jaar geworden en   

Lucas van Sleen is 27 maart jarig en wordt dan ook 4 jaar.  

Veel plezier in onze groep Jurre en Lucas!! 

 

 

In week 14 beginnen we met onze nieuwe thema: Lente en Pasen. 

A.s. vrijdag gaan de werkjes en spullen weer mee naar huis. 

Deze dag graag een tas mee. 

Tip: handig en ook gewenst is om altijd een extra tas aan de fruittas te hangen of erin te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groep 3 en 4 
 

Project hulpdiensten 

Vorige week zijn we begonnen met werken over hulpdiensten. De kinderen maakten schilderijen 

van brandweerauto’s , vouwden een uniform van een brandweerman en legden een ambulance of 

brandweerauto met kralen op de kralenplank. Ook werden er verhalen geschreven over de politie 

of de brandweer. Veel kinderen namen spullen die met het project te maken hebben mee naar 

school. Zo konden we van dichtbij zien hoe brandweerwagens, politieauto’s en ambulances er uit 

zien. Nog leuker was dat we donderdagmiddag een echte brandweerauto bij school zagen. 

Brandweerman Anco (vader van Laura) kwam bij ons in de klas om vragen te beantwoorden en 

daarna mochten we in de brandweerauto om echte brandweerspullen te bekijken. 

            

 



                    

 

Schoolreis groep 1 t/m 4 

Op donderdag 6 juli gaat groep 1 t/m 4 met de bus naar De Naturij in Drachten. In De Naturij is 

o.a. een kinderboerderij , een speeltuin en er zijn natuur/ontdek-paden. Groep 3/4 volgt een ander 

programma dan de kinderen van groep 1/2. De kosten van de schoolreis zijn 18 euro per kind. 

Nadere informatie over de schoolreis wordt in de laatste week voor de schoolreis aan uw kind 

meegegeven. 

             

W4 Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart deed onze school mee aan de W4 Kangoeroe-wedstrijd. Een aantal 

kinderen uit groep 4 had zich hiervoor opgegeven en maakten de lastige en minder lastige 

rekenopdrachten. In mei krijgen we informatie over de resultaten van de wedstrijd . In ieder geval 

krijgen alle deelnemers een kleine attentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 en 6 

Scoor een boek! 

Vorige week is er een medewerker van de bibliotheek bij ons in de klas geweest om te kijken of we 

nog nieuwe boeken nodig hadden. Gelukkig had ze ook nieuwe stickers meegenomen, want die van 

ons waren op. Voor elk gelezen boek mogen de kinderen een sticker plakken en inmiddels zijn we 

al over de 100 boeken!! 

Op 11 april wordt dit project afgesloten met een sportactiviteit. Nadere informatie hierover volgt, 

maar we weten al wel zeker dat we vervoer nodig hebben. Dus mocht u kunnen rijden, dan zouden 

we dat heel fijn vinden. U kunt zich aanmelden bij juf Karina. 

        

W4 Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart vond de W4 Kangoeroewedstrijd plaats.  

Een groot aantal kinderen van onze groep heeft meegedaan. De een vond het gemakkelijk, de 

ander moeilijk. In mei horen we hoe de kinderen het gemaakt hebben en is er voor de deelnemers 

een leuke attentie. 



 

Week van het geld 

Op dinsdagmiddag 28 maart krijgen wij bezoek van een medewerkster van de Rabobank. Zij komt 

de kinderen iets vertellen over geld en ze heeft een aantal leuke activiteiten die ze met de kinderen 

in de klas gaat doen. 

 

Project 

Het project over de hulpdiensten is inmiddels begonnen. Afgelopen week is er een 

brandweerwagen bij school geweest. Aanstaande dinsdag krijgen we een wijkagent in de klas en 

aanstaande donderdagmiddag gaan we naar de brandweerkazerne in Winsum. Ook in de klas zijn 

we bezig met werkstukken en presentaties over verschillende hulpdiensten. De kinderen zijn er erg 

enthousiast mee bezig. 

 

Schoolreis 

Het duurt nog even, maar op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis. Dit jaar gaan we naar 

vestingstadje Bourtange waar we leuke activiteiten gaan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8 
 

Project 

Afgelopen week zijn we begonnen met het project hulpdiensten. In verschillende groepjes wordt er 

gewerkt over de brandweer, politie, ambulance en de KNRM.  

Elke groep heeft zijn eigen verwerkingsvorm gekozen in de vorm van bijv. een filmpje, toneelstuk 

of presentatie.  

De brandweer kwam nog langs op school en de kinderen konden alles van dichtbij bekijken en 

vragen stellen. Op donderdag 30 maart gaat groep 5-8 naar de brandweerkazerne in Winsum.  

Tussendoor zijn we ons aan het voorbereiden op de komende cito-eindtoets voor groep 8 en de 

entreetoets voor groep 7. We oefenen de  vraagstelling, de werkwoordspelling, rekenvraagstukken 

en begrijpend lezen.  

Rekenen 

Groep 7 rond blok 2 alweer bijna af. We leerden in de afgelopen periode over procenten en 

bijbehorende breuken. We leerden hoe je 10% uitrekent en 1%, maar ook 5% en 7%. Ook zijn 

met inhoudsmaten aan de slag gegaan. 1 liter: hoeveel milliliter is dat? Wat betekent ‘milli’, ‘deci’ 

en ‘centi’. Verder leerden we delen op de manier van het herhaald aftrekken.  

Groep 8 rond thema 2 af. Dit thema gaat over kommagetallen. Wat waren ook maar weer tienden, 

honderdsten en duizendsten. Het optellen van geldbedragen en welke breuk hoort bij welk 

kommagetal.  

Schoolvoetbal 

Afgelopen woensdag speelde team Ezinge hun halve finale ronde tijdens het schoolvoetbal toernooi 

in Leek. Helaas gingen we niet door naar de finale,  maar hebben de kinderen er een onvergetelijke 

ervaring bij! 

Schoolkamp  

Dit jaar is het kamp op 14-15-16 juni. Groep 7 en 8 gaan dan naar Balk. U ontvangt t.z.t. hier 

meer informatie over.   

Huiswerk 

Om een beetje te wennen aan het maken van huiswerk krijgen de kinderen elke vrijdag een blad 

mee om te leren en te maken. Dit werk komt in een mapje dat elke vrijdag mee naar school moet. 

We bespreken dit op vrijdag en de kinderen kunnen de nieuwe bladen erin doen.  



 


