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Kanjerboeken 
We hebben een aantal kanjerboeken op school, die we uitlenen aan (nieuwe) ou-
ders. We missen nog een paar boeken. Als u nog een boek thuis heeft, wilt u dan 
het boek voor de zomervakantie op school inleveren?  
 
Schoolzwemmen 
Het zat er al een poosje aan te komen, maar nu is het toch echt definitief. Het 
schoolzwemmen voor groep 3/4 komt te vervallen. We vinden dit heel jammer. Tot 
en met december is het mogelijk om voor een klein bedrag per kind 4 weken ach-
ter elkaar te gaan zwemmen. De kinderen krijgen dan ook gewoon les. Dit aanbod 
geldt voor de groepen 3 t/m 8. Vervoer moeten we zelf verzorgen. We overwegen 
sterk om van dit aanbod gebruik te maken. 
Groep 3/4 gaat nu ook twee keer per week gymmen in de Jister. 
 

Start nieuwe schooljaar 

Net als voorgaande jaren willen we graag gezamenlijk op 18 augustus het school-

jaar met elkaar starten. 

Van 9.30 tot 10.00 bent u van harte welkom. Wij zorgen voor koffie/thee en limona-

de. 

Jaarkalender en schoolgids 

Net als vorig jaar ontvangt u van ons voor de zomervakantie een jaarkalender 

waarin zoveel mogelijk alle bijzonderheden van het komende schooljaar zijn opge-

nomen. Het kan voorkomen dat tijdens het schooljaar nog wat data veranderen/

worden toegevoegd. Uiteraard stellen we u daar z.s.m. van op de hoogte. 

De nieuwe schoolgids ontvangt u digitaal in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar. 

 

 

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Einde schooljaar 2 juli 2014 

Jaargang 3, nummer 10 

Het einde van het schooljaar nadert al snel. 
Het laatste stuk gaat toch altijd weer snel. 
We nemen afscheid van de leerlingen van 
groep 8 en ook van een groep ouders, waar-
van het laatste kind nu de basisschool gaat 
verlaten. 
Aan het einde van het schooljaar maken we 
ook altijd de balans op, in de vorm van een 
jaarverslag. Dit verslag staat op pagina 8 en 
9. 
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Het thema van de afgelopen weken was WK Voetbal. We hebben hi-
erover werkjes gemaakt, verhaaltjes gehoord, filmpjes gezien en nog 
veel meer. Ook heeft de Heit van Mare ons wat verteld en laten zien 
over Voetbal. Hij had ook een voetbal quiz gemaakt en deze heeft 
Bente gewonnen. Ze kreeg een hele mooie (bijna echte!) wereldbeker! 
Gefeliciteerd. 
 
De laatste weken voor de zomervakantie was het ook weer tijd voor de 
schoonmaak. Heel erg bedankt voor uw hulp bij het schoonmaken/
wassen van de spullen. Ook de kinderen van groep 8 bedankt voor de 
hulp bij het schoonmaken van het lokaal. 
 
Bauke Boersma is net 4 jaar geworden en komt nu ook bij ons op school. Welkom bij ons in de groep. 
 
Groep 2 heeft op donderdag 19 juni al even mogen proeven aan groep 3. Ze mochten al even kijken in het lokaal en 
bij een tafeltje gaan zitten. Ook is er al een groep 3 taakje gedaan. Ze vonden het erg leuk en hebben dan ook al veel 
zin in volgend schooljaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 3 juni is de laatste schooldag. Deze keer in samenwerking met Ithaka. 
 
We willen juf Alinde Holsappel ook erg bedanken voor haar inzet de afgelopen weken. We wensen haar ook een fijne 
vakantie. Bedankt.! 
 
Ook willen we de ouders bedanken die in het afgelopen jaar een bijdrage geleverd hebben aan school (voor bijv. au-
torijden, TSO, ondersteunen bij feestdagen, pleincommissie, schoonmaken enz. enz). Heel erg bedankt!  
 
Na de zomervakantie zal juf Thea Westra mijn taken voor een groot deel over gaan namen, samen met juf Tetty, En 
in december hoop ik dan weer op school te zijn. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot volgend schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Anna. 
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Nog een paar dagen, dan is het alweer zomer vakantie.  
Aan het einde van het jaar kijk ik altijd graag terug naar wat er allemaal gebeurd is.  
En pas als je terugkijkt, zie je hoeveel stappen er gezet zijn.  
Je ziet opeens dat je veel verder bent gekomen, dan waar je begin van het schooljaar nog was.  
Vooral in groep 3 zijn al die stappen duidelijk zichtbaar.  
Een losse letter werd een woord. 
Een woord werd een zin. 
Een zin werd een verhaal. 
 
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wil groep 3 hun zelfgemaakte gedichten aan u laten zien. Ik heb ze 
voor u uitgetypt en ik kan u vertellen: ze kunnen zo een dichtbundel in! 

Jitse Willem:  
Stoer, stoer, stoer 
Jij bent sterk 
En jij bent slap 
Ik ben stoer 
 
Rienk: 
Stoer, stoer, stoer 
Ik ben sterk 
En jij bent slap 
Ik ben stoer 
 
Jesse: 
Boos, boos, boos, 
Ik stamp op de vloer 
En ik ram de deur digt 
Zo boos ben ik 
 
Martinus: 
Stoer, stoer, stoer 
Ik ben heel stoer 
En ik ben heel koel 
En ik ben heel sterk 
 
Mandy: 
Boos, boos, boos 
Ki ben kwaat 
Ik stamp op de gront 
Ik ben boos 
 
Lolkje:  
Stoer, stoer, stoer 
Ik ben heel erg koel 
Ik ben heel erg stoer 
Ik ben stoer 

 
Willem Jan: 
Boos, boos, boos 
Ik schreeuw heel hard 
Ik ga naar mijn kamer 
Ik ben zo boos 
 
Wieger: 
Stoer, stoer, stoer 
Ik ben sterk 
Jij bent slap 
Ik ben stoer 
 
Perrie: 
Boos, boos, boos 
Ik ram de deur digt 
Ik sla hart 
Ik ben boos 

Tot slot willen wij die gezellige, lieve, aardige, slimme, grappige en leuke kinderen uit groep 6 heel veel succes 
wensen in de volgende groep! En voor de toppertjes uit groep 3: we zien jullie na de vakantie weer terug! Fijne 
vakantie! Groetjes van juf Christina en juf Nicole 
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Nieuws uit groep 4 en  5 
 
De herinnering die je later wilt hebben 
moet je nu maken…. 
 
Zo is het ook, we hebben een leerzaam jaar gehad…veel geleerd uit boeken, 
van elkaar, maar ook over hoe we met elkaar omgaan. 
Niet altijd even gemakkelijk maar met elkaar hebben we het toch gered. 
 
 
 

 

Veel is er de afgelopen weken nog gebeurd. 
* We zijn wezen wadlopen 
*We zijn naar Buitenpost geweest om te fierljeppen 
 
Maandag 30 juni vierden juf Annie en juf Tetty hun verjaardag 
Samen met de kinderen gingen we naar het “Fiskershûske “ in Moddergat, we hebben een fijne ochtend gehad. 
 

Donderdag is er op school een feestelijke afsluiting van het schooljaar, hier heeft iedereen al de nodige in-
formatie over ontvangen. 
Daarna vrijdagochtend alles nog opruimen en de klassen verhuizen naar het nieuwe lokaal. 

Dan is het vakantie. 

Toch wil ik tot slot ALLE OUDERS BEDANKEN voor alle hulp het afgelopen jaar, autorijden, crea, enz……altijd 
kon alles doorgaan door de hulp die we kregen. 
Altijd positieve belangstelling …het was fijn en goed om zo te mogen werken. 

Voor juf Annie en juf Tetty volgend jaar een nieuwe uitdaging, een combi groep 5/7 
 
We willen juliie allemaal een hele fijne vakantie toewensen en rust maar lekker uit. 
Waar jullie ook naar toe gaan wees voorzichtig 

 

Annie Tjepkema en Tetty Jousma 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QsxKZevB7xMNeM&tbnid=KrN_NMEobUz44M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dewilsdonck.nl/wpsite/?page_id=108&ei=3WCtU4iTIqTOygOcyoDACQ&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNHKSpM3ymR
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Het schooljaar is voorbij. 
De boeken zijn uit.  
De schriften zijn vol. 
Er is van alles geleerd. 
Kennis voor nu. 
Kennis voor later.  
Herinneringen zijn gemaakt. 
 
In mijn hoofd heb ik een laadje gemaakt. 
Een laadje voor al die fijne herinneringen. 
Zodat ik later, op een druilerige dag, 
Dat laatje open kan trekken. 
En terug kan denken aan dit fijne schooljaar. 
Aan die lieve kinderen, die grappige kinderen, 
Die kinderen met hun gekkigheden.  
 
Ik schuif nu eerst het laadje dicht.  
Het is tijd voor de zomervakantie. 
Na de zomer zet ik het laadje weer open, 
Om het verder te vullen. 
Ik kijk er nu al naar uit! 
 
Toppertjes uit groep 8: veel succes op jullie nieuwe school! We hopen jullie nog eens terug te zien op school mét 
een super goed rapport! Het was fijn om jullie op school en in de klas te hebben. 
Kanjers uit groep 7: na de vakantie zien we jullie weer terug! We maken er een knotsgek jaar van! 
 
Groetjes, 
Juf Liesbeth en juf Nicole 
 
 
GROEP 7: Het allerallerallermooiste in dit schooljaar was: 

Esther: kamp!!!!!!☺ was het aller leukste van dit hele school jaar. Was super gezellig!! We deden heel vaak 

spelletjes. Iedereen was heel erg vrolijk. Fietsen was ook heel gezellig met zijn allen en ’s avonds bij de hout-
kachel. De bonte avond was heel erg grappig en leuk. De laatste dag gingen we nog zwemmen. En toen was al 
voor bij.   

Marije: kamp!!!!!☺ vond ik het leukst want het was heel gezellig we gingen ook op een paarden wagen dat was 

ook wel leuk en de bonte avond was ook leuk ik deed het met Sibylla ,Esther en Anna reinouw we hebben ook 
veel gefietst maar ook veel gesnoept. 

Sibylla: kamp!!!!☺ vond ik het allerleukst van dit schooljaar!!! Omdat het heel gezellig was en we de hele dag 

lachten enzo. Elke avond deden we spelletjes en sliepen we heel laat!!!!!!!!!!!!!!!! Soms keken we even bij de po-
ny`s en dat was ook leuk. De laatste dag gingen we zwemmen en dat vond ik ook heel leuk!! Ik vond het wel jam-
mer toen we weer naar huis gingen! 
Remco:musical en kamp het was heel leuk omdat je met kamp stratego deden de musical is leuk omdat ik een 
heel leuk  personage ben. 
Peter: kamp omdat het heel gezellig is en omdat ik fietsen leuk vond maar het leukste was naar Orvelte het was 
ook leuk  om levend stratego te spelen  
Jorrit: levend stratego op kamp gewoon het was leuk 
 
GROEP 8:  Mijn tijd op de Gearing is voorbij. Maar wat ik nooit ga vergeten is: 
Andele: Ik vond het leukste het schoolvoetbaltoernooi in Oosternijkerk omdat we het hebben gewonnen. 
We versloegen in de finale Peasens met 1-0. En het kamp was ook heel leuk vooral de bonte avond en levend 
stratego 
Ype: Het leukste van het schooljaar vond ik  kamp en het schoolvoetbal-toernooi. Het schoolvoetbal-toernooi heb-
ben we gewonnen. In het schoolvoetbal-toernooi moesten we in de finale tegen Peasens, die hebben we3 gewon-
nen met1-0. Toen mochten we door naar de Friese kampioenschappen. OP de dag van de kampioenschap gingen 
we net op schoolkamp dat was echt heel erg balen!! Maar toen we schoolkamp waren was het toch super leuk!!! 
Nynke: Ik vond vroeger de timmerhoek en de poppenhoek het leukst, kamp was dit jaar ook heel leuk, maar wat ik 
nooit zal vergeten zal waren de schoolreisjes naar Nienoord . Je mocht de hele tijd spelen en naar de dieren gaan, 
en als je dorst had kreeg je lekkere ranja, ik vond daar de glijbaan het leukst, de hele tijd glijden! Alleen ik durfde 
nooit van de hoge af hihi. Oh ja en ik kijk ook heel erg uit naar de musical! 
Kristine: Ik vond vooral kamp heel leuk. Het was heel gezellig en we hebben veel leuke dingen gedaan zoals bbq 
en zwemmen. Maar ik heb ook heel veel zin in de musical volgende week. 
We hebben al veel geoefend dus ik hoop dat het dan goed gaat.  
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Demi: ik vond bij de kleuters altijd de poppenhoek het leukste. Ik vond dit jaar schoolvoetbal ook SUPER  leuk, we had-
den geen prijs, maar het was wel gezellig. Kamp was dit jaar ook super leuk, we hadden veel lol, de bonte avond was 
ook super leuk, en de BBQ was ook gezellig, en zo hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan op kamp. Ik heb ook 
heel erg zin in de musical en het afscheid van groep 8! Ik vond groep 7/8 altijd een super leuke gezellige klas. 
Anna Reinouw: Ik vond kamp heel leuk want, het was gezellig en mooi weer. De BBQ , de bonte avond en het zwem-
men vond ik het leukst op kamp. Ik heb ook zin in aventoer. Het was dit jaar een leuk en gezellig jaar. 
Alie:  ik vond eigenlijk alles wel leuk dit jaar. Het kamp school voetbal waterpolo  sportdag en nog naar aventoer. Het 
was allemaal echt heel gezellig. En ik hoop dat het volgend jaar op de volgende school het ook leuk word met de nieuwe 
klasgenoten.  
Helena: ik vond kamp echt leuk we hebben heel veel gefietst en dat was niet zo leuk . 
De BBQ was ook leuk ik heb ook zin in aventoer dat is heel groot klimpark waar we heen gaan met groep 8 om het 
einde af te sluiten ik vond groep 8 wel een heel LEUK en  GEZELLIG jaar.                                                           
Arjen: het leukste van de school, vond ik vroeger in groep 1 in de poppen hoek met een groep kinderen en dan lekker 
gezellig spelen en ik vond de timmerhoek ook altijd leuk of met de blokken een huisje bouwen.in de timmerhoek was ik 
vaak met Rutger dat was wel grappig .  
Eelke :Ik vond 2 dingen leuk dit jaar. Kamp vond ik heel leuk omdat we allemaal leuke dingen hebben gedaan zoals de 
bonte jûne en levend stratego. En het voetbaltoernooi was heel leuk, we hebben in de finale gewonnen van Paesens. 
Omdat we gewonnen hadden konden we naar de Fries kampioenschappen. Maar we gingen er niet naar toe omdat we 
kamp hadden. 
Rutger: Schoolvoetbal toernooi we hebben het school voet bal toernooi gewonnen in de finale tegen Paesens en wij 
hebben gewonnen met een nul. 
 
 
 
 

Vervolg groep 7/8 

Individuele scholing leerkrachten 

Juf Nicole heeft dit schooljaar de 

Post-Hbo opleiding tot rekencoör-

dinator afgerond. Op juni 17 heeft 

juf Nicole  haar diploma in ont-

vangst mogen nemen. 

Ook zij zal volgend jaar de taak 

als rekencoördinator op De Gea-

ring op zich nemen. 

Een aantal leerkrachten van De Gearing heeft dit schooljaar ook individuele scholing gevolgd. 

 

Juf Liesbeth heeft dit jaar de cursus tot kanjercoördinator gevolgd. Juf Liesbeth zal volgend jaar deze taak 

ook binnen de school op zich nemen. 

 

Juf Christina heeft zich verdiept in het werken met de ipad voor leerlingen die zorg nodig hebben en het ma-

ken van Gps routes. 
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Ook dit jaar hebben alle ouders ons weer geweldig ondersteund bij alle activiteiten. Door uw inzet kunnen we dergelijke 

activiteiten blijven organiseren. 

Via deze weg willen we alle vrijwilligers bedanken! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fCUSYtX1JoecNM&tbnid=BCuz4SNSJ0Sy3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffamiliespektakelblixembosch.blogspot.com%2F2013%2F06%2Frespect-voor-onze-vrijwilligers.html&ei=lneyU6y
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Beste ouders/verzorgers en overige belangstellenden, 

 

Aan het einde van elk schooljaar is het ook tijd om de balans op te maken. Wat hebben we gedaan? Hoe is dit verlo-

pen? Wat ging goed? Wat heeft onze aandacht nog nodig? 

Het onderwijs staat nooit stil. Je bent als team altijd bezig om het onderwijsproces verder te optimaliseren. 

Het is goed om dingen te veranderen, maar minstens zo belangrijk is om zo nu en dan ook even stil te staan bij de ver-

anderingen en deze als het ware vanuit een helikopter te bekijken. Verloopt alles nog naar wens? Daarnaast is het ook 

belangrijk om de afspraken die uit de veranderingen voortkomen goed vast te leggen. Dit noemen we ook wel borgen. 

En als je tenslotte afspraken hebt geborgd, moet je ze ook geregeld weer bekijken. Doen we nog wat we hebben vastge-

legd en is hetgeen dat we doen ook vastgelegd? 

 

Op de Gearing doen we dat op verschillende manieren: 

- Twee keer per jaar maken zogenaamde trendanalyses. Op groeps- en schoolniveau de scores op de Cito toetsen be-

kijken. Houden we de goede koers, of zijn er afwijkingen. En als er afwijkingen zijn (dit kan in positieve of negatieve zin), 

hoe kan dat? 

- Eind juni hebben we als team een planning en evaluatievergadering.  Op de volgende vijf gebieden evalueren we ons 

schooljaar: organisatorisch, onderwijsinhoudelijk, zorg, communicatie en schoolactiviteiten. 

- Een evaluatievergadering met Ouderwerkgroep aan het einde van het schooljaar. 

 

Hieronder volgt een opsomming van de onderdelen waar De Gearing zich het afgelopen schooljaar verder in heeft ont-

wikkeld: 

- Opstellen van een beleidsstuk: “Lezen met begrip” 

- Scholing van de leerkrachten op het gebied excellente en hoogbegaafde leerlingen 

- Aanschaf en implementatie van een nieuwe (digitale) methode voor Engels: Groove.me 

- Verbeteren van de communicatie: transparanter en regelmatiger, in de vorm van o.a. een uitgebreide nieuwsbrief en de 

Facebook-pagina. 

 

Daarnaast hebben we als team onze nieuwe visie op onderwijs verder vormgegeven. We hebben concreet kunnen ma-

ken op welke wijze we onze visie in de praktijk willen uitvoeren. We hebben hier een begeleider bij gezocht in de per-

soon van Jimke Nicolai van “Bureau Levend Leren”. Hij zal ons de komende tijd ondersteunen bij het neerzetten van 

“Levend Leren” op De Gearing. Een ontwikkeling waar we als team erg naar uit kijken, maar stiekem ook best een beet-

je spannend vinden. 

 

We hebben dit jaar als extra nog een uitgebreide enquête onder de ouders gehouden. We hebben een respons van on-

geveer  50% gehad, waar we erg tevreden over zijn. 

We hebben alle uitkomsten nog niet uitgebreid kunnen analyseren, maar globaal gezien zijn er aantal zaken die we ge-

lijk al kunnen oppakken in het aankomende jaar. Een uitgebreid verslag n.a.v. de enquête zal komend schooljaar volgen. 

 

Zo hebben we als team wat gedaan met het punt dat veel ouders het tijdstip van het eerste 10-minutengesprek te laat in 

het schooljaar vinden. Tot midden februari is best een lang eind. 

We hebben besloten om daarom het rapport op een ander tijdstip mee te geven. Dit zal nu voortaan in november en in 

maart zijn. Daaraan gekoppeld bieden we de mogelijkheid tot een 10-minutengesprek. Dit is vrijwillig. 

We nemen vooralsnog de Cito toetsen af bij onze leerlingen om hun ontwikkeling te kunnen volgen. Dit blijft in januari en 

in juni. Na de toetsmomenten in januari en juni zijn er ook 10-minutengesprekken. Voor deze 10-minutengesprekken 

worden alle ouders door ons uitgenodigd. 

 

We zijn als team al langere tijd ontevreden over hoe het rapport er uit ziet. Dit beeld leeft ook onder de ouders bleek uit 

de enquête. Omdat we nu aan het begin staan van “Levend Leren” op De Gearing, vinden we het nu nog wat te snel om 

het rapport te veranderen. We willen als team goed nadenken over een passend rapport. 

Wel hebben we voor alle kinderen alvast een portfoliomap aangeschaft. De kinderen mogen daar een aantal zelfge-

maakte producten in stoppen waar zij trots op zijn. Deze map zal ook zo nu en dan mee naar huis gaan. 

 

Een laatste punt is alles omtrent excellente en hoogbegaafde leerlingen. 

De collega’s hebben dit schooljaar scholing gevolgd omtrent meer- en hoogbegaafdheid en ik heb geparticipeerd in de 

bovenschoolse projectgroep die zich hier mee bezig hield. 
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Dit heeft geresulteerd in een bovenschools beleidsplan, stichtingsbrede aanschaf van een signaleringsinstrument voor 

excellente en hoogbegaafde leerlingen en de aanname van twee bovenschoolse coördinatoren die de scholen gaan on-

dersteunen bij het neerzetten van een goed aanbod voor deze groep leerlingen. In schooljaar 2014-2015 zal het stich-

tingsbeleid worden vertaald naar schoolbeleid. Uit de enquête bleek dat u als ouders wel weet dat we hier mee bezig zijn 

geweest en dat we materialen hebben aangeschaft, maar te weinig weet van wat we nu precies doen  en welke materialen 

we hier voor beschikbaar hebben. 

Daarom organiseren we komend schooljaar een koffiemoment rondom excellente en hoogbegaafde  leerlingen. We zullen 

u dan meer achtergrond informatie geven over de kenmerken van deze leerlingen (want dit zijn per definitie niet altijd de 

leerlingen die hoge Cito scores halen), hoe we deze leerlingen kunnen signaleren m.b.v. het SiDi3-protocol, welk aanbod 

we deze leerlingen kunnen geven (in de vorm van compacten van de basis lesstof en daarnaast het aanbieden van uitda-

gend werk) en hoe we de leerlingen kunnen begeleiden gericht op groei van de executieve vaardigheden (omgaan met 

faalgevoel,  groei van doorzettingsvermogen, taakgerichtheid, zelfsturing, etc.) 

 

Dan rest mij alleen nog u allen een hele fijne zomervakantie te wensen en wij hopen u allen in goede gezondheid op 

maandag 18 augustus om 9.30 op het schoolplein van De Gearing te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet  

Anke Velstra 

Directeur Cbs De Gearing 



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 augustus 9.30 Start nieuwe schooljaar 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Foto’s: 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de oude foto’s verwijderd uit de fotoalbums van De Gearing op 

mijnalbums. Als u de foto’s voor u zelf wilt bewaren, raden wij u aan om de foto’s voor het begin van het nieuwe 

schooljaar zelf op te slaan op uw computer. 


