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Wijziging jaarkalender 
 
We zijn als team druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor het zaakvakkenonder-
wijs (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). 
We willen het liefste een methode waar al deze vakken zijn geïntegreerd. 
Op 21 januari 2014 is er ‘s middags een voorlichtingsbijeenkomst in Heerenveen, waar het team 
graag naar toe wil gaan.  
Om deze reden draaien we 21 januari 2014 een continurooster. Deze datum staat nog niet vermeld 
op de jaarkalender. De kinderen gaan dan van 8.30-14.30 naar school.  
De kinderen eten tussen de middag met de leerkrachten op school. Wilt u ze voor tussen-de-middag 
een lunchpakketje en wat drinken meegeven naar school? 
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Kanjertraining   

 

Het team van De Gearing heeft op 13 November 2013 een nascholingsdag 
van de Kanjertraining in het “Garnalenfabriekje” te Paesens Moddergat ge-
volgd. Het is voor de meesten van ons team de 4e dag van de Kanjertraining.   
Gerard Weide, die vorig schooljaar een ouderavond bij ons heeft verzorgd, is 
deze dag onze begeleider geweest. Naast ervaringen uitwisselen, worden 
verschillende  klassensituaties  besproken.  Nieuwe ontwikkelingen binnen de 
Kanjertraining worden uitgelegd. Vooral de mogelijkheden van het leerling-
volgsysteem worden uitgewisseld.  
We kunnen de leerlingen voor  de sociaal/emotionele ontwikkeling goed vol-
gen vanuit deze digitale site. Deze is zelfs nu Cotan genormeerd. Dat bete-
kent : goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Juf Christina, juf Tetty, juf 
Annie en juf Liesbeth ontvangen na deze scholingsdag hun definitieve licen-
tie. 
Juf Anna, juf Nicole en juf Anke ontvangen na deze dag licentie B (over 2 jaar 
volgen zij nog een nascholingsdag en dan krijgen zij ook hun definitieve licen-
tie). 



Op zondag 24 november heeft Gerar-
dus-Jan 2 broertjes gekregen: Jan 
Andries  
en Aede Albert. Hartelijk gefeliciteerd 
met de geboorte van de tweeling! 
 
We hebben ook weer een nieuwe 
leerling in de klas: Wessel Westra. 
Welkom bij ons op school. 
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We hebben bij het thema Herfst 
een proefje gedaan met een aan-
tal eikeltjes: Eikeltjes in een  
potje met natte watten en wat 
gebeurt er dan? De eikeltjes heb-
ben nu lange wortels gekregen! 

 
Joepie! We hebben Triqo’s ge-
wonnen bij de Coop in Anjum, 2 
grote dozen vol! 

Zoals u zult begrijpen was het thema van de afgelopen weken Sinterklaas. De kinderen hebben spannende weken 
achter de rug. Er werden pakjes gevonden in de klas. En die verdwenen ook weer, juf wilde een voorleesboek, maar 
kreeg eerst een rond cadeautje. Gelukkig is alles toch nog goed afgelopen en kon Sint ons op woensdag 4 december 
zelfs met een bezoekje vereren. De kinderen kregen toen ook (eindelijk) hun cadeautje. 
 
Er zijn ook twee meesters geweest die met ons Pietegym gedaan hebben en omdat iedereen het heel goed kon, heb-
ben alle kinderen een echt Pietendiploma gehaald. 
 
We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met rijmen en met rekenbegrippen zoals dik-dun, lang-kort, smal-breed en 
we hebben geleerd om dat op de goede volgorde te zetten bijv. van groot naar klein. Dit is best nog wel lastig want 
dan moet je ook weten aan welke kant je moet beginnen (van links naar rechts). 
 
Sommige kinderen hebben nog geen gymschoentjes. Graag even een paar schoentjes meegeven die we op school 
mogen houden voor de gymles. 
 
Ter herinnering: 

Op dinsdag graag makkelijke schoenen en shirt aan i.v.m. de gymnastiek. 
Op maandag en donderdag is het fruitdag. 
De kinderen mogen 10 minuten voor tijd in de klas komen. 
Elke eerst donderdagmiddag mogen de kinderen speelgoed meenemen.  
Nieuwtjes, oproepjes, gevonden voorwerpen, meegegeven briefjes e.d. kunt u vinden op het prikbord in de gang. 
 

In week 50 en 51 leren we de letter K van Kerst. 
 
We zijn nu druk aan het oefenen voor de kerstviering (in de Kerk). En we horen de verhalen van het kindje dat komen 
gaat. Elke ochtend wordt het een beetje lichter om ons heen. Elke week mogen we een kaarsje meer aansteken. 

Jelka: Ik bin lynich want ik sit op hillestiek.(gymnastiek) 
Tjidde-Geart: Mei ik de telefoonkop op?  (koptelefoon) 
Sanne: Een slipper ligt op de grond. (snipper) 

Agenda: 
 
Donderdag 19 december: kerstfeest. 
Donderdag 19 december: laatste dag 
voor de kerstvakantie. 
Maandag 6 januari: weer naar school. 
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Een treintje ging uit rijden 
 
Rond deze tijd van het jaar is er altijd veel te vertellen. Wij kunnen u vertellen hoe het vergaan is met Sinterklaas bij 
ons in de klas, of dat we aan het oefenen zijn voor de kerstviering. We kunnen u vertellen dat groep 3 bezig is in 
kern 5 van veilig leren lezen of dat groep 6 kan rekenen met breuken.  Maar dat doen we lekker niet. Want dat is zo 
voorspelbaar! Wij hebben namelijk iets veel leukers te vertellen. U raadt nooit wat wij gedaan hebben met de leer-
lingen groep 3 en 6!  

Wij zijn met elkaar in de trein van Buitenpost naar Leeuwarden gegaan. In 
Leeuwarden hebben we een stadswandeling gemaakt en het natuurmuseum 
bezocht. Daarna zijn we met de bus weer naar het station gegaan en daar de 
trein terug naar Buitenpost gepakt. De leerlingen van groep 6 zullen u uitleggen  
hoe dat precies in z’n werk ging. 
 
De trein naar Leeuwarden (door Alie Renske en Geert): We gingen eerst 
met de auto naar buitenpost. En toen waren we bij het station en daar moesten 
we wachten bij spoor 2. We moesten lang wachten. 
Toen om 9.13 kwam de  trein. we hadden de stoptrein.  We konden niet naast 

elkaar zitten want het was heel druk. Sommige mensen moesten toen staan. De trein stopte bij 5 stations. 
 
De wandeling door Leeuwarden (door  Ingrid en Rick): We zijn langs winkels gelo-
pen en toen moesten we door een steegje lopen en zijn we naar de scheve toren ge-
gaan en toen gingen we naar een park en dat hete prinsentuin en gingen we eten 
daarna moesten we weer een heel eind lopen en toen waren we bij het natuurmuse-
um. 
 
Het natuurmuseum (door Silke): We kwamen bij het natuur museum aan. Toen 
moesten we onze jassen op hangen en de tassen. Toen iedereen dat had gedaan 
werd groep 3 in groepjes verdeeld. Toen werd groep 6 in groepjes verdeeld. Toen 
werd er uitgelegd wat we moesten doen. Toen groep 3 bezig was werd er aan groep 6 
uitgelegd. Groep 6 mocht een plaat uitzoeken en op die plaat stond een kleur. Die 
kleur moeste je in het museum op zoeken en daar de opdrachten van doen. 

De bus en trein terug naar Buitenpost (door Marin):  We gingen 3 juli met de  trein , 
auto’s  naar het natuur museum in Leeuwarden . Met de terug reis was best wel leuk 
we gingen eerst met de bus naar het station en we mochten staan omdat het druk 
was .Toen kwam de trein en we stapten in de trein .Nu konden we naast elkaar zitten 
heen reis niet .Daarna  gingen we weer met de auto’s naar Ee , 
 
 
 
 
 
U begrijpt het. Dit was voor ons allemaal een hele spannende, leuke en vooral leerzame dag! Rijders, nogmaals be-
dankt! En heeft u de foto’s nog niet gezien? Kijk op cbsdegearing.mijnalbum.nl. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
Groet van de kinderen van groep 3, de kinderen van groep 6,  
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Schoolschaatsen: 
We zijn alweer 3x naar Leeuwarden geweest met groep 5 en 6, er waren inmiddels genoeg 
chauffeurs die hier met ons naar toe wilden rijden. Heel erg bedankt hiervoor, zo kon het allemaal toch doorgaan. 

Creamiddag 
Hierbij even enkele foto’s, gelukkig kunnen we het nog draaiende houden, soms met hulp van ouders die weleens 
een keer willen helpen of in kunnen vallen voor een andere ouder die een keer niet kan…. 
SUPER bedankt, want de kinderen vinden het geweldig! 

Kanjertraining 
Woensdag 13 november hadden de kinderen vrij omdat het team de nascholingsdag bijwoonde van de Kanjertrai-
ning. Ook in onze klas een zeer waardevolle manier om met het gedrag van de kinderen om te gaan. 
Pesten is iets wat niet altijd gezien wordt….help elkaar door het wel te vertellen, zo kan er iets mee gedaan worden. 
We  proberen er elke dag aandacht aan te besteden.  
Op school is ook informatie voor ouders aanwezig, misschien fijn om ook eens door te lezen. 
 

Sinterklaas: 
Woensdag 4 december: Sinterklaas kwam met zijn hulppieten langs op school. 
 
De kinderen van groep 3 en 4 mochten van 10.30-11.25 naar Sint en zijn pieten. 
 
De kinderen van groep 5 en 6 hebben Sinterklaas geholpen en hebben lootjes getrokken. 
Fijn om iets voor een ander te kunnen doen. 
Zij hebben het in hun eigen groep gevierd. 
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Namens alle  leerlingen uit groep 7/8 en hun juf,  fijne feestdagen en een 

gezond en gelukkig 2014 toegewenst. 

Leesproject: 
We zijn bezig met het project ‘Bekijk `t maar’. We moeten daarvoor een boek lezen. 
De boeken waar we uit kunnen kiezen zijn: 
* Mathilde 
*Tasjesdief 
* De kameleon 
* Kruimeltje 
* Polleke 
* Minoes 
Als we het boek hebben gelezen, moeten we een boekverslag maken.  En als dat klaar is, ga je met je groepje de 
verfilming van het boek bekijken. Daarna ga je een PowerPoint maken. 
En dan moet je ook nog een presentatie houden.  En dan krijg je een cijfer. En het groepje met het beste cijfer 

Pieten gym 
Dinsdag 3 December , hadden we pieten gym .Met  meester Freerk had een parcourtje gemaakt. 
Als warming up had meester zakjespepernoten verstopt.  We gooiden balletjes in de schoorsteen . 
We klommen  over kasten . En we klommen in het klimrek. Aan het einde kregen we een pietendiploma en een 
zakje pepernoten. 

Sinterklaas op school 
We hebben met de klas sinterklaas gevierd ! We hebben die morgen eerst Sinterklaas opgewacht, Sinterklaas 
kwam voor op een trekker! Toen sinterklaas naar binnen was, zijn wij naar onze klas gegaan! Toen hebben we 
alle pakjes uitgepakt. Toen we alles op hadden geruimd, hebben we nog allemaal liedjes gezongen zodat Sinter-
klaas ook bij ons in de klas kwam. Toen ze er eindelijk waren hebben we veel pepernoten gekregen, en nog een 
paar liedjes gezongen!  
 
Het nieuws uit onze groep is deze keer verzorgd door Esther en Sibylla. 
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Tijdens dit schooljaar volgen verschillende leerkrachten binnen onze vereniging de cursus “Hoogbegaafdheid”. Het 

hele team van De Gearing werkt volgt deze scholing en juf Anke zit in de projectgroep die dit allemaal uitwerkt. 

 

We kijken tijdens deze cursus vooral naar het verschil tussen :talentvolle, excellente en hoogbegaafde leerlingen.  

De cursus wordt aangeboden vanuit onderwijsadviesdienst Cedin.  Dhr. J. Kuipers gaat met ons aan de slag met 

cognitief talent.  

Vanuit deze cursus willen we beter zicht krijgen op de specifieke onderwijs behoeften van leerlingen die meer uitda-

ging en verdieping nodig hebben. Ook de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zullen worden besproken. Termen 

als kennis vergaren, onderpresteren, taakgerichtheid, creativiteit en hoge intellectuele capaciteiten zullen aan de 

orde komen. Vooral de laatste drie moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. 

 

Op stichtingsniveau wordt door de projectgroep een beleidsplan opgesteld, welke als kapstok dient voor beleid op 

onze school. In de loop van het jaar zullen dit verder gaan uitwerken. 

 

 

Even voorstellen 
Ik ben Willemijn Smit en zit in het eerste jaar van de Pabo. Ik ben 18 jaar oud en woon in Dokkum. Dit jaar loop ik sta-
ge op de Gearing. Vanaf oktober ben ik elke dinsdag te vinden in groep 1/2. Ik vind het super om te werken met kin-
deren en verwacht een leuke/leerzame tijd hier!  

Aanvulling ouderbijdrage 
Deze week ontvangt u de definitieve nota voor de ouderbijdrage. 
We lopen de nota’s na het opstellen altijd zorgvuldig na, maar ook wij hebben een blinde vlek. Mocht u het idee heb-
ben dat uw nota niet klopt, neem dan z.s.m. contact op met school.  
 
Vanaf 6 januari 2014 heeft de school een ander bankrekeningnummer. Het nieuwe nummer staat vermeld op uw nota. 
Pas het nummer zo nodig aan in uw programma voor internetbankieren. 
Stortingen op dit nummer kunnen pas na 6 januari 2014 plaatsvinden. 



Alweer een jaar geleden raakte ik gedeeltelijk in de ziektewet vanwege allerlei klachten. 

Je belandt dan in een langdurig en onzeker onderzoekstraject. 

Een aantal maanden geleden is dit onderzoekstraject afgerond. Mijn klachten en aantal afwijkende onderzoeksresultaten 

lijken te wijzen op een aandoening aan mijn zenuwen. Deze aandoening komt niet zo vaak voor. 

Leeuwarden mag daarom de diagnose ook niet stellen. Ik ben door mijn specialist verwezen naar een academisch zieken-

huis, welke zich als enige in Nederland bezighoudt met onderzoek naar deze aandoening. Ik ben daar op de wachtlijst ge-

plaatst, maar helaas is deze wachtlijst met 6-12 maanden erg lang. Ik heb de goede hoop dat ik binnen nu en 2 maanden 

daar terecht kan. 

Inmiddels werk ik mijn uren bijna weer volledig en dat doet me ook goed. Alleen is voor de klas staan voor mij, met de klach-

ten die ik heb, te zwaar.  

In het bericht hieronder zal ik meer schrijven over hoe het een en ander verder ingevuld gaat worden. 

Ziekte directeur 
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Veranderingen 
Twee weken geleden ontvingen we als school allemaal goede berichten. 

 

Allereerst het hek om de school. Bij de hoofdingang staat een hek met houten plankjes. Bijna elke maand vallen er 

plankjes van dit hek, waardoor het heel slordig lijkt. De gemeente heeft twee weken geleden toegezegd het gehele 

hek om de school (dus ook aan kleuterzijde) te gaan vernieuwen.  

 

Daarnaast de toezegging van het College van Bestuur dat het stuk tuin met struiken bij de kleuteringang opgeknapt 

wordt. Er komt een bestraat gedeelte voor de fietsen en de rest wordt gras. We zoeken nog wat ouders die kunnen 

ondersteunen bij het leeg halen van de tuin. 

 

Vorige nieuwsbrief schreef ik over onze zorg over de grote kleutergroep. We hebben de toezegging gekregen dat we 

na de kerstvakantie voor 3 ochtenden in de week ondersteuning krijgen van een leerkracht. In bijgevoegd schema 

kunt u lezen hoe het plaatje er na de kerstvakantie uit gaat zien. We willen de klassenverkleining goed voorbereiden, 

daarom zal het pas ingaan op dinsdag 28 januari 2014. Zo spoedig mogelijk na de vakantie informeren we u over de 

verdeling van de leerlingen op deze ochtenden. 

 

Juf Anke werkt naast haar baan in Ee een paar uurtjes per week voor ECNO als onderwijsadviseur. De werkzaamhe-

den daar nemen toe en per 1 januari 2014 worden haar uren uitgebreid naar 1 dag. Juf Anke kan op vrijdag (nog) niet 

voor de klas, maar wil wel graag haar 4 dagen weer werken. Soms komen dingen heel mooi samen. Juf Anke wordt 

daarom voor de duur van 1 jaar per 1 januari 2014 gedetacheerd naar ECNO. Dit betekent dat juf Anke nog 3 dagen 

per week op De Gearing zal zijn. Maandag en vrijdag zullen zoveel mogelijk haar vaste dagen voor De Gearing zijn en 

de overige dag zal flexibel worden ingevuld, omdat zowel ECNO, als CBO Dongeradeel dit van haar vragen. Zoals u 

in onderstaand schema kunt lezen zal juf Nicole de vervanging op zich gaan nemen. Dit zal zij vanaf 20 januari 2014 

gaan doen. Het betekent dat we dan afscheid nemen van meester Izaac. 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Jongste 
kleuters 
  

 - Tetty 
Jousma 
(ochtend) 

Tetty 
Jousma 
(ochtend) 

Tetty 
Jousma 
(ochtend) 

- 

1/2 Anna Wei-
denaar 
  
  

Anna Wei-
denaar 

Anna Wei-
denaar 

Anna Wei-
denaar 

- 

3/6 Christina 
Post 

Christina 
Post 

Christina 
Post 

Nicole v.d. 
Mossel 

Nicole v.d. 
Mossel 

4/5 Tetty 
Jousma 
  
  

Annie Tjep-
kema 

Annie Tjep-
kema 

Annie Tjep-
kema 

Tetty 
Jousma 

7/8 Nicole v.d. 
Mossel 
  

Liesbeth 
Tolsma 

Liesbeth 
Tolsma 

Liesbeth 
Tolsma 

Liesbeth 
Tolsma 

IB -  - - 
  
  

Christina 
Post 
Hele dag IB 

 - 



Bijbelrooster 

De Gearing, samen leren, samen leven! 

De Skeperij 35  

9131 LE Ee  

Telefoon: (0519) 518 267  

E-mail: school@gearing-

pcbodongeradeel.nl 

C b s  D e  G e a r i n g  

18-12-2013 8.15-8.30 Inloopochtend 

19-12-2013 19.00-20.00 Kerstviering E.H. Kerk 

21-12-2013 

t/m 

05-01-2014 

Kerstvakantie 

06-01-2014 Weer naar school 

Week 2 Spreekuurweek 

Week 3  Nieuwsbrief 

Week 3/4 Cito toetsen voor het leerling volgsysteem 

10-01-2014 Inleveren kopij Nieuwsbrief januari 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Bijbelrooster: 
Week 51: 16 t/m 22 december 
Jozef en Maria gaan naar Betlehem, 
Lucas 2:1-5 
De herders in het veld, Lucas 2:6-15 
De herders gaan naar de stal, Lucas 
2:16-20 
 
Week 2: 6 t/m 12 januari 
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1
-12 
De dromen van Jozef, Matteüs 2:13-
15 + 1:18-25  
Naar Nazaret, Matteüs 2:16-23  
 
Week 3: 13 t/m 19 januari 
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8 
Jezus neemt mensen mee, Marcus 
1:14-20 
In de synagoge, Marcus 1:21-28 


