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(Mear)taligens 
Yn it ramt fan meartalichheid is dizze nijsbrief foar in part yn it Frysk en Ingels 
skreaun. 
 
Sportdag groep 6/7/8 
Op dinsdag 20 mei jl. hebben de groepen 6/7/8 meegedaan aan de sportdag voor 
Oost-Dongeradeel. Een prachtige dag, met mooi weer. Eén groep werd poule-
winnaar bij het slagbaltoernooi en nam de beker mee naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 

Elk jaar vragen we aan de ouders van de kinderen bij ons op school een bijdrage, 

waaruit we veel extra activiteiten kunnen bekostigen die buiten het schoolbudget 

vallen. Denk bijvoorbeeld aan de vieringen, feestelijke ouderavond, sportactivitei-

ten, muziek, etc. Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt?  Dit kan via: 

137.2727.07 (Rabobank) t.n.v. 07LF De Gearing, onder vermelding van de naam 

van uw kind(eren). 

Juf Anna 

Juf Anna doet het i.v.m. de zwangerschap ietsje rustiger aan. Juf Alinde Holsappel 

vervangt juf Anna op de maandag-, dinsdag– en donderdagmiddag in groep 1/2. 

Groepsverdeling 

Ook dit jaar hadden we een puzzeltje om de leerlingen zo evenredig mogelijk over 

de groepen te verdelen. Dit hebben we als volgt gedaan: 

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/7 en groep 6/8. 

We kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe de leerkrachten over de 

groepen worden verdeeld. Zodra dit bekend is, zullen we u uiteraard informe-

ren. 

Allerhande 

Nieuwsgearig 
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Jaargang 3, nummer 9 

De afgelopen twee jaar is het team van De 
Gearing druk bezig geweest met het formu-
leren van een nieuwe visie op onderwijs. 
Tijdens de ouderavond van 22 mei hebben 
we de aanwezige ouders meegenomen op 
onze ontdekkingsreis.  
Een verslag van deze avond kunt u vinden 
op pagina 7. 
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Wat was het mooi, het schoolreisje! We hebben genoten ondanks het regen-
achtige weer aan het begin van de dag. Eigenlijk wilden we nog wel een dag, 
we waren nog lang niet uitgespeeld.  
Wat hebben we allemaal gedaan: 

Spelen in de speeltuin (hoge glijbaan, helikopters, apenkooi enz.) 
In het treintje rijden 
Op de paardjes rijden 
Patat eten 
Op de grote trekkers rijden 
De geitjes aaien 
IJsje eten 
En nog heel veel meer…. 

Foto’s van deze mooie dag kunt u ook vinden op de site van school (http://cbsdegearing.mijnalbums.nl/). 
De site is ondertussen weer aangevuld met nieuwe foto’s. 
We hebben het in de klas nu natuurlijk over het thema “Op (school)reis”. 
 
De letter van de week is nu de N. Neem maar weer wat mee wat met de letter N begint. 
 
Vanaf maandag 2 juni staat er speelgoed in het speellokaal wat thuis schoongemaakt kan worden. Als het schoon is, 
mag het weer in het lokaal gebracht worden (dan komt het niet doorelkaar). Alvast bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda: 
Donderdag 29 mei: vrij i.v.m. Hemelvaartsdag. 
Vanaf 2 juni: speelgoed thuis schoonmaken 
Maandag 9 juni: vrij i.v.m. Pinkstermaandag. 
Woensdag 11 juni: vrij i.v.m. jaarvergadering van het personeel. 
Zondag 15 juni: Vaderdag. 
Week 26: rapporten mee naar huis. 
Week 27: 10 minutengesprekken op verzoek. 
Donderdag 3 juni: laatste schooldag van groep 1 en 2. 

http://cbsdegearing.mijnalbums.nl/
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De bern fan groep 6 hawwe tidens it fak Frysk wurke oan in ELFJE.  

It is net in mearkefiguur, mar in gedichtsje fan alve wurden. 

As útgongspunt hawwe we keazen foar de lieten fan it berne sjongfestival 

Der koe keazen wurde  út 28 ferskillende ferskes. Al dizze lieten koene wy downloade fia tsjek.nl. 

Dat is in hiel nijsgjierrige side wer’t allerhande ûnderwerpen yn it Frysk oanbean wurde. 

We hawwe meielkoar op it digiboerd de titels besjoen.  

Dêrnei hawwe wy it hâwn oer hoe’t  in ELFJE der útsjocht. 

Nei de útlis  giene se efter de computer oan de slach. 

Sjoch hjir under de resultaten. Sa no en dan moast de staveringshifker helpe by de juste wurden. 

 

 

Titel: feest   Titel: dyn hier 

Feest    Hier 

kaarten krije  Fol krullen 

dûnsje en feeste   Mij yn kleurke 

hiele folle snoep ite  Of spikes mij supergel 

pinemûle   Cool 

 

Alie Renske Tibma 

 

   

 

Titel: Grûtt  hûske   

Ie 

Wenje ik 

My zyn fiven 

leuk 

 

 

 

Titel: Keunstener 

Ikke 

Mooi hi ! 

Meitsjen is leuk 

Mooi 

 

 

Marin Seldenrijk 
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14 Mei was het dan eindelijk zover. Met z’n allen in de bus naar Duinenzathe in Appelscha. De dag begon erg regenach-

tig maar Piet had gezegd dat het droog zou worden…….. 

 

 

 

 

 

 

 

Eenmaal aangekomen in Appelscha regenende het nog steeds nat en na enkele minuten waren de eerste kinderen al 

kleddernat, maar dat mocht de pret niet drukken. Gelukkig kreeg Piet gelijk en kwam de zon een half uurtje later tevoor-

schijn. Iedereen kon weer wat opdrogen of de droge kleding werd tevoorschijn gehaald. De kinderen hebben genoten. 

Angsten werden overwonnen doordat men in attracties ging waar men eerst eigenlijk niet in durfde. Ook de bootjes wa-

ren favoriet. Sommigen hadden hier naar een paar keer al weer een nat pak…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het Wad. 

 

De groepen 3 en 4 gaan 24 juni ’s middags  van 13.00 uur tot 15.00 uur struinen op het wad. Deze excursie vindt 

plaats bij Moddergat. We gaan hierbij lekker uitwaaien achter de dijk en schelpen zoeken, pieren steken, beestjes en 

plantjes bekijken en dat alles onder begeleiding van een deskundige gids. Hiervoor hebben we nog wel enkele begelei-

ders nodig.  U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Annie.  

 

Donderdag 5 juni van 9.00 uur tot 11.30 uur gaan de groepen 5 en 6 vissen in de geul. Deze excursie vindt plaats bij 

Lauwersoog en hierbij gaan de kinderen met een sleepnet en garnalennetjes vissen in de geul. De vangst  kan bestaan 

uit kleine visjes, krabben, garnalen, kwalletjes …  
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In groep 7/8 kunnen we terug kijken  op een geslaagd schoolkamp op de Prinses Margriet manege in Westerbork. 
Een aantal kinderen hebben hun ervaringen opgeschreven, dit keer in het Engels of Fries. Dinsdag 20 mei was de 
jaarlijkse sportdag, dit jaar in Oosternijkerk. De foto’s geven een impressie van de dag. Donderdag  22 mei  kre-
gen de kinderen een les fierljeppen. Een aantal kinderen hebben hun ervaringen op papier gezet. 
 
 
Alive stratego 
We have done live Stratego on school camp. It was very nice. We played in the forest near the stables. It was a 
very nice forest. We played it with all the children of our group. We won once and the counter party won once.  
Greets. Ype 
 
Kamp 
Wy giene op 14 oant 16 maaie op kamp nei Prinsesse Margryt Manege yn westerbork. It wie hiel aardich dêr we 
harren swommen in een iepenlucht swembad dat wie hiel leuk it wie net kâld. We harre fan alles belibben. 
Skrûn troch Helena. 
 
Barbecue ♥ 
Wy hawwe op kamp gebarbecued  der wiene allegearre soarten fleis. hamburgers ,frikandelen.  der wie ek slaats-
je, stokbôle, krûdenbûter Juf nicole en juf Anke wiene ek efkes lâns kommen.  dy hawwe tegearre mei ús gebarbe-
cued.  it wie in lekker miel.  
skreaune troch Rutger , Anna Reinouw , Demi J 
 
Camp 
We have been in camp to the pool it was an outdoor pool. The tub was a little heated there was a on diving board 
or 3.5 meters high.There  was also a slide that went quite quickly but when you went on your belly you went much 
faster. we did once the breakdancer then go on your ass and then you go in circles. And then we went out hat ype 
forgotten his pant. 
made by arjen  
 
It skoalle kamp 
We harre oan it barbekioeën west (ik tink dat ik barbekioeën ferkeard ha skriuwn). Der wienen allegeare lekkere 
dingen. Sa as hamburgers en frikadellen. Ik siet liuw’k neist: Arjen, Andele, Ype en Rutger. Dat wie hiel gesellich. 
Nei it barbekioeën. Wie de Bonte jûne oan de beurt. Ik hie in act mij: Arjen en Andele. We dienen de juffers nei. Ik 
wie juf Nicole,  Andele wie juf Liesbeth en  Arjen wie juf Christina. It wie hiel leuk.  
Eelke Veltman.  ’t beste! 
 
De Bûnte jûnne 
Op kamp ienen wy in bûnte jûnne. It wy in grut succes. Der dienen 6 groepkes oan mei. 
Ik zelf die in stikje my Arjen en Eelke. Wy hienen in hiel script it skreaun. Wy dienen in imitaasje fan de Juffers. It 
gy hiel goed. Iederien wy oan it laitsjen.  
Op de keamer sliepte ik my Arjen, Eelke, Ype en Rutger it wy in hiel hiel gesellich boal. 
En ús keamer hy ek it measte snoep fan alle oare keamers. 
Andele Veltman 
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skoalle kamp   
 De bern fan groep 7/8 fan de Gearing út Ie binne op skoalle kamp west nei de Prinsesse Magriet Manege yn Drinte. Dêr 
hawwe ze hiel folle  wille belibbet, want de earste dei giene ze te fytse de twadde dei nei Orvelte wêr de measte bern 
soeveniers hawwe kocht. Op de lêste dei giene wy swimme dat wie geweldich. Dêrnei giene wy wer nei Ie om ús âlders 
alles te fertellen oer kamp.   
Alie Jellema   
 
 
Hi  
We are from 14 to 16 may on camp to Westerbork. We have lots of great things done. Such as cycling, to Orvelte and 
we have swum on the last day. In an outdoor swimming bath. that was very cold but also a lot of fun. 
Best wishes Kristine 
 
Camp 
With camp whe go tho Orvelte, with the bike. Then we arriverd whe have 1,5 ours for orself. 
Then we go tho de glassworks. That was fun, we had a nice day. Then whe go tho de riding school. 
We where all very tired. 
End. Nynke. 
 
Fierljeppen 
Donderdag 22 mei 2014 was de school groep 7/8 naar Buitenpost. Daar hadden we gefierljept. We kregen les van Fred-
erick en Simon Willem. We moesten eerst in het zand de stok pakken en zo springen. We deden ook wedstrijdje wie als 
eerste aan de overkant waren. Dat was heel leuk. Als laatste mochten we met de stok van de schans springen en ook 
nog zonder stok. Het was een hele leuke middag. Einde. 
Groeten, Jorrit, Peter en Remco 
 
Fierljeppen 
Donderdagmiddag 22 mei is groep 7/8 gaan fierljeppen in Buitenpost, bij de Swadde. 
We kregen les van Frederick Boersma en Simon Willem Hoeksma. Ze legden eerst iets uit over de sport. We oefenden 
het eerst op het zand. Toen gingen we eerst van een verhoginkje springen met de paal. We moesten afleren om niet de 
boerenplons te doen. Maar wij noemen het de boerenklomp, waarom weten we zelf ook niet. De boerenplons is met 
twee voeten aan een kant van de paal maar dat moet niet. Je moet met de voeten om de paal, dat is goed. 
Daarna moesten we klimmen in een paal die aan de boom vast zat. Het was best moeilijk , want je moest anders klim-
men dan anders. Uiteindelijk werd het steeds makkelijker en makkelijker. Gelukkig hadden we even pauze tussendoor. 
Maar dat maakt ons niks want we wilden verder. Toen deden we een hele spannende wedstrijd!!!. Als laatste gingen we 
van de steiger met de polsstok. Iedereen viel in het water, dat was heel grappig. Aan het eind sprongen we van de stei-
ger af, dat vonden we het allerleukst. Later gingen we lekker zwemmen . 
Groetjes van: Esther, Marije en Sibylla  
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Het onderwijs is sinds invoering van de leerplichtwet in 1901 nauwelijks meer veranderd. De leerlingen zijn nog steeds 

gegroepeerd naar leeftijd en de leerkracht bepaalt grotendeels het onderwijs. De maatschappij is wel veranderd en veran-

dert nog steeds. Het tempo van de veranderingen komt ook steeds hoger te liggen. 

 

Tijdens het traject van visie ontwikkeling kwamen hieruit een aantal vragen naar voren, die wij ons als team zijnde hebben 

gesteld: 

- Sluit ons onderwijs nog wel voldoende aan op de huidige maatschappij? 

- Komen onze leerlingen straks wel goed terecht? 

- Wat hebben onze leerlingen nu echt nodig om straks goed in de maatschappij te kunnen functioneren? 

- Kunnen wij dit voor hen bedenken? 

- Is leerlingen clusteren op basis van leeftijd de enige juiste manier? 

- Kunnen we in een tijd waarin de maatschappelijke veranderingen zich in rap tempo opvolgen lesstof voor langere tijd 

vastleggen, of zou de lesstof elk jaar kritisch bekeken moeten worden om de vaardigheden van de leerlingen aan te pas-

sen aan ons inzicht op dat moment? 

 

Vanuit deze vragen hebben wij ons ideaal geschetst. Onze stip op de horizon. Wat willen wij als school over ongeveer 8-

10 jaar bereikt willen hebben: 
- Onderwijs op De Gearing is meer dan alleen het leren van lezen, schrijven en rekenen 

- Aangeleerde kennis en vaardigheden zouden toegepast moeten worden in andere vakken 

- Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om zelfstandig doelen te kunnen realiseren   

- Leerkrachten dragen niet alleen kennis over, maar begeleiden de leerlingen in het proces van doelen leren  stellen, eigen 

mogelijkheden ontdekken en gestelde doelen bereiken 

- Naast het aanleren van kennis ook aandacht voor het aanleren van vaardigheden, wat vooral plaatsvindt door ervarings-

leren 

- Een krachtige leeromgeving 

- Aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind en het kind in zijn eigen ontwikkeling volgen 

 

Om dit te kunnen bereiken hebben we vanuit Pr-oogpunt besloten om aan te sluiten bij een bestaand concept. Een con-

cept waarin wij als school en team voldoende ruimte krijgen om onze eigen waarden in te kunnen vullen. 

In schooljaar 2014-2015 wordt De Gearing een school voor “Levend leren” 

 
Volgend jaar beginnen we met de eerste, kleine stapjes richting “Levend leren”. “Levend leren” in het kort: 

Levend Leren is leren dat berust op eigen ervaring en gezond verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet.  

Leren in en door het werk. Leren dat kinderen en hun leraren raakt, dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit 

het dagelijks leven van de kinderen.  

Leren voor en door het leven binnen en buiten de school, voor nu en later. 

 

Welke aanpassingen gaan we in schooljaar 2014-2015 doorvoeren in ons onderwijs: 

- De onderdelen: spreken & luisteren en schrijven (stellen) loskoppelen van de taalmethode 

- Elke week schrijven de kinderen een tekst op basis van eigen ervaringen(kleuters 1x per 2 weken) volgens de systema-

tiek van de “Taalronde” 

- Toepassen van informeel handelen bij rekenen daar waar mogelijk 

- Per maand vanuit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) tenminste één activiteit in het kader 

van: “doen-ervaren-beleven” 

 

Na de inleiding was het aan de ouders om zelf te “doen-ervaren-beleven” welke aanpassingen wij volgend jaar doorvoeren 

in ons onderwijs. 
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Enquête 

De afgelopen periode zijn de Atze Holwerda namens de ouderwerkgroep, Klaas Hofstra en Nicole van der Mossel na-

mens de MR hard bezig geweest om een ouderenquête samen te stellen. 

Als school, MR en Ouderwerkgroep willen we graag over een heleboel zaken die de school doet, organiseert of juist 

nog niet doet of organiseert uw mening weten. 

U ontvangt op dinsdag 27 mei a.s. een link naar de enquête. Bij deze willen we u van harte uitnodigen om de enquête 

voor ons in te vullen. De enquête staat in week 22 en 23 open. 

Na het sluiten van de enquête zal er een verslag gemaakt worden van de uitkomsten en deze zullen met u worden 

gecommuniceerd. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Hoogbegaafdheid 

Aan het einde van het schooljaar zijn alle leerkrachten van De Gearing geschoold in het omgaan met excellente en 

hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast zijn er verrijkende materialen aangeschaft om de leerlingen een passend aanbod 

te geven. Vanaf volgend schooljaar zullen we gaan werken met het SiDi-protocol. Dit instrument helpt ons om de leer-

lingen in de groepen snel te kunnen scannen of zij mogelijk kenmerken vertonen van hoogbegaafdheid.  Voor de leer-

lingen die door de quickscan worden aangemerkt als opvallend, biedt het instrument mogelijkheden om dit nader te 

diagnosticeren. Om dit proces goed te kunnen aansturen, volgen de ib’ers in schooljaar 2014-2015 extra scholing en 

worden er bovenschools twee coördinatoren aangesteld om de scholen te kunnen ondersteunen. 

Volgen van ontwikkeling “Levend leren” 

We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van de veranderingen die we in ons onderwijs gaan doorvoeren. 

Daarom zullen wij volgend jaar in elke nieuwsbrief een stukje schrijven over wat we in de afgelopen maand hebben 

opgepakt. 

“Laatste schooldag” 

Op 3 juli aanstaande organiseren we activiteiten in het kader van de laatste schooldag. Overdag komt  Baukje Fenne-

ma van Ithaka een optreden instuderen met groep 1 t/m 6. De kinderen volgen die dag een soort continurooster. Aan 

het einde van de middag worden de kinderen met hun ouders weer op school verwacht voor het optreden. Als het mooi 

weer is, proberen we dit buiten te organiseren. Na het optreden is het de bedoeling om Amerikaans buffet te creëren en 

met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over het afgelopen schooljaar. 

 

Aan het begin van de avond volgt dan de musical van groep 7/8. 

Omdat we dit jaar ons schoolgebouw als locatie gebruiken, is de ruimte voor publiek beperkt. 

Bij de voorstelling van groep 1 t/m 6 zijn alleen de ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 6 en eventuele broers en zus-

sen uitgenodigd. Bij de voorstelling van groep 7/8 zijn alleen de ouders van  leerlingen uit groep 7/8 en eventuele 

broers en zussen uitgenodigd. 

De officiële uitnodiging met de exacte invulling en (school)tijden volgen nog. 



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  

29/30 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

9 juni Vrij i.v.m. Pinksteren 

11 juni Kinderen vrij i.v.m. planning– en evaluatiever-

gadering 

16 juni Inloopochtend 

Week 26 Rapporten mee 

30 juni Tien minuten gesprekken 

3 juli “Laatste schooldag” groep 

4 juli Groep 3 t/m 7 alleen de ochtend naar school 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Wike 24: 9 juni t/m 15 juni 
Saul wurd kening, 1 Samuël 
10:17-24 
De boadskip fan Samuël, 1 Sam-
uël 15:10-31 
David wurd útkeazen 1 Samuël 
16:1-13  
Wike 25: 16 juni t/m 22 juni 
David makket muzyk voor Saul, 
1 Samuël 16:14-23 
David en Goliat, 1 Samuël 17 
Saul wurd jaloersk, 1 Samuël 
18:1-16  

Wike 26: 23 juni t/m 29 juni 
David flecht 1 Samuël 19:1-17 
David en Jonatan, 1 Samuël 20 
David sparret Sauls libben 1 
Samuël 24  
Wike 27: 30 juni t/m 6 juli 
David wurd kening, 2 Samuël 1:1
-4 + 5:1-5 
David en Batseba, 2 Samuël 11:1
-27 
It ferhaal fan Natan, 2 Samuël 
12:1-9  

Simmerwike 1 
De Hear is mijn hoeder, Psalm 23 
Thús by God, Psalm 84 
Op wei mei God, Psalm 121  
Simmerwike 2 
Ferwondering, Psalm 8 
Rêst, Psalm 62 
Bliidskip, Psalm 148 


