
 

 

Nieuwsgierig 

Aan de ouders/verzorgers, 
Omdat de vorige nieuwsbrief nog maar kort geleden verzonden is, houden we het deze keer 

wat korter. Let vooral op het stukje in de agenda. Hier staan wat belangrijke data in.   

 

Doekoe-spaaractie van De COOP: schoolpleinen 

Nog tot 25 mei kunnen we doekoemunten sparen bij de COOP. 

Helpt u mee te sparen? Voor de munten komt een bedrag 

beschikbaar waarmee we dingen kunnen kopen voor het 

schoolplein.  

 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Maandag 18 mei: bankbattle voor groep 7 en groep 8. Dit is een wedstrijd van de Rabobank 
waar wij als school in de ochtend aan meedoen. Dit doen we onder schooltijd in onze eigen 
school  
Dinsdag 19 mei: sportdag voor groep 6, 7 en 8. Om 8.00 uur vertrekken we vanaf school!  
* In de jaarkalender stond dat we 19 mei een studiedag zouden hebben en dat de kinderen 
daarom vrij zouden zijn. Omdat de studiedag niet doorgaat, gaan de kinderen gewoon naar 
school/ de sportdag.  
Woensdag 20 mei: schoolreisjes 
Donderdag 21 mei: ‘s Middags hebben alle kinderen vrij omdat we de woensdagmiddag 
onze uren al gemaakt hebben. 
Donderdag 28 mei: van 8.15 tot 8.30 uur is het inloopochtend. Neem een kijkje in de klas om 
zien waar uw kind mee bezig is op school.   
  

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 1 en 2 
 
We hebben weer een nieuwe leerling in de klas: Vere. We vinden het fijn dat je er bent.  
 
Het thema waar we nu over werken is:  “Op (school)reis”. Dit is natuurlijk omdat we 20 mei 
naar de Naturij in Drachten gaan.  
Het is handig dat de kinderen een (rug)tas meenemen met daarin een fruithap, schone 
(onder)broek en (vochtige) doekjes. Vergeet u, bij mooi weer, uw kind niet in te smeren? 
De kinderen krijgen daar een ijsje, patat en 1x fris.  
We komen die dag gewoon om 8.30 uur in de klas en vertrekken dan rond 8.45 uur van 
school. We hopen dan ’s middags rond 15.15 uur weer terug te zijn bij school. We hebben er 
zin in! 
Omdat we deze middag dus naar “school” gaan, hebben de kinderen donderdagmiddag 21 
mei vrij. 
 
Op 21 en 27 mei komt de schoolarts weer voor kinderen geboren in 2009. 
 
In week 22 en 23 gaan we de klas schoon maken. We hebben hierbij nog wel uw hulp nodig. 
Net als vorig jaar staan er weer bakken en zakken met speelgoed in het speellokaal die u 
mee kunt nemen om thuis schoon te maken. Als het schoon is, kunt u het weer in de klas 
brengen. B.v.d. 
 
Wilt u binnenkort het rapport weer meegeven naar school? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 3 en 4 
 

Wat was onze meester- en juffendag voor de vakantie een success! Wat hebben we een 
fijne ochtend met elkaar gehad. Het jubileum van juf Annie maakte de ochtend extra 
feestelijk. De attracties van Hoogland zijn natuurlijk altijd een feest. En nu hadden we een 
loods vol attracties voor ons alleen. Het was een hele geslaagde ochtend. We willen u nog 
bedanken voor de attenties die we gekregen hebben. En: heeft u ons in de Dockumer 
Courant zien staan?  
 
Zo langzamerhand komt het schoolreisje dichter bij. Groep 3 gaat samen met groep 1 en 2 
naar de Naturij in Drachten en groep 4 gaat met groepen 5 tot en met 8 mee naar 
Earnewâld. Over het reisje van groep 3 staat extra info beschreven in het nieuwsbriefstukje 
van groep 1 en 2. Groep 4 heeft extra info op een los stencil meegekregen naar huis. We 
hopen natuurlijk op mooi weer zodat het een super leuke dag kan worden.  
 
Met rekenen is groep 3 de laatste weken bezig met getallen tot 100. Hierbij maken we 
sprongen van 1, 5 en 10 en we bedenken wat de buurgetallen van bijvoorbeeld 68 zijn. Het 
is mooi om te zien hoe snel de kinderen dit leren en weten. Daarbij hebben we ook een 
nieuw spelletje in de klas. Het is een soort Hali Gali waarbij je op de bel moet drukken als de 
getallen op de kaartjes samen 10 zijn. Op het moment is het spel erg populair. En zonder dat 
ze het in de gaten hebben, zijn de kinderen fanatiek aan het rekenen. En dat vindt de juf dan 
ook weer erg leuk! 
 
Groep 4 heeft het vooral over de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10. Ook zijn we bezig met plus- en 
minsommen over het tiental heen. Bijvoorbeeld 25+37. We nemen dan eerst 25 en springen 
daar 30 bij op. Dan kom je op 55. Vervolgens springen we naar een mooi getal, in dit geval 
60. We moesten er dan 5 bij op doen. Maar volgens de som moesten we niet 5 maar 7 erbij 
doen. Die laatste twee doen we er dan ook nog bij en zo komen we uit op 62.  
Minsommen werken soortgelijk. In de som 63-45 springen we eerst 40 van de 63 af. We 
komen dan uit op 23. Vervolgens springen we naar een mooi getal. We komen dan uit op 20. 
Nu hebben we er 3 af gedaan maar we moesten er 5 af doen. Die laatste 2 halen we er 
daarom ook nog af en zo komen we uit op 18. Nu heeft u ongeveer een idee hoe we dit 
aanpakken en zou u dus thuis ook op de juiste wijze kunnen oefenen.  
 
Groet van groep 3 en groep 4 en de juffen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 5 en 7 

 
Liggend op mijn rug, 
kijkend naar de wolken. 
Dromen over later, 
wat zal er van de toekomst komen? 

 
Liggend op mijn rug, 
kijkend naar de wolken. 
Dromen over morgen, 
zal er een morgen komen? 
 

Net meivakantie gehad, de tijd vliegt voorbij, half april was de vorige nieuwsbrief en nu zijn 
we half mei. 
Even een paar zaken: 

10 minutengesprekken 
Veel ouders hadden zich nog opgegeven voor de 10-minutengesprekken, fijn dat er zoveel 
belangstelling is voor de kinderen en onderling overleg tussen ouders en leerkrachten. 

29 april:  Meester/juffendag 
We hebben een geweldige dag mogen hebben in Oosternijkerk. Samen met elkaar de 
verjaardag vieren is geweldig. De kinderen maar ook de juffen en meester hebben genoten. 
Maar ook was juf Annie 25 jaar juf.  Groep 5/7 had geld ingezameld en er was een prachtig 
bedrag om twee grote rieten manden met buitenplant voor juf Annie te kopen en een groot 
boeket bloemen. Juf Annie heeft een geweldige dag gehad, ze heeft niets gemerkt van alle 
verrassingen die wij voor haar in de voorgaande weken hadden bedacht. 
Een kado, een lied, een map met een wens van alle kinderen….alle foto’s van deze 
geweldige dag staan op de site. 
Ouders bedankt voor het brengen en halen naar Oosternijkerk 

4 mei 
Op school hebben de kinderen bloemen van papier gemaakt en een kleine fakkel, deze 
fakkel stond erg centraal tijdens de herdenking met als thema:  “Vrijheid geef je door”, ook in 
onze groep wordt vaak gesproken over de oorlogen die er zijn en dat we gelukkig zijn om 
hier in Nederland te mogen wonen, het geeft een gevoel van veiligheid. 

Hemelvaart/Pinksteren 
Nog wat dagen die eraan staan te komen. 
Pinksteren is een bijzonder feest, we vieren dat de heilige Geest mensen laat ervaren dat 
God bij ons is. Wat de heilige Geest precies is is moeilijk uit te leggen, maar je kunt het wel 
voelen, de geest laat mensen lachen, dansen en zingen. 

Sportdag 19 mei voor groep 7. 
Zij krijgen hier nog nader bericht over (of hebben het inmiddels gehad) via de leerkracht van 
groep 6/8. We hopen dat het een fijne dag mag worden met veel zon. 

Schoolreisje 20 mei. 
Het schoolreisje gaat dit jaar naar Eernewoude. De kinderen zijn dan donderdagmiddag 21 
mei vrij. 
Ze hebben hierover al bericht ontvangen. 

 

 



Nieuws uit groep 6 en 8 
 

De laatste weken tot de zomervakantie zijn aangebroken. In deze weken vallen hier en daar wat 
dagen uit of zijn er bijzonderheden voor de kinderen gepland. Hieronder een kleine greep. 
 
Sportdag 
Dinsdag 19 mei is er weer de jaarlijkse sportdag. De kinderen ontvangen een brief met hierin de 
laatste benodigde informatie. Ouders, u bent welkom! Kom ons aanmoedigen!  
De sportdag begint om 9.00uur en duurt tot 14.45uur (prijsuitreiking). 
We fietsen met de hele groep heen en terug. 
 
Schoolreisje 
Woensdag 20 mei gaan we met groep 4 t/m 8 op schoolreisje. Hier zijn inmiddels ook genoeg 
autorijders voor gevonden, erg fijn! Ouders ontvangen hierover meer bericht. 
 
Het riool 
Op dinsdagmiddag 28 april stond er een gastles gepland over het riool. Dit was een erg leuke middag. 
Vrijdag 22 mei gaan we op excursie naar de waterzuiveringsinstallatie in Dokkum. Gelukkig hebben 
we inmiddels genoeg vervoer kunnen regelen! Bedankt daarvoor! 
Hieronder een kleine sfeerimpressie van de gastles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 
Groep 8 en Geert (gr.7) zijn inmiddels met een geheime  
missie bezig. Een spannende en verantwoordelijke taak,  
maar die is aan deze kinderen wel toevertrouwd.  
Zodra het kan, hoort u hier meer over  
 
 
Groetjes van groep 6/8  
 
 
 
 
 
 
 


