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Internetverbinding: 

De afgelopen jaren zijn we als school steeds meer dingen gaan doen waar we een computer en internet voor 

nodig hebben. Helaas was het voor ons steeds nog niet mogelijk om over te gaan op kabel– of glasvezelin-

ternet en dat was niet altijd even fijn. Goed nieuws! We gaan z.s.m. over op kabelinternet en als de gemeente 

zover is, over op glasvezel. 

Tevens zullen er een aantal extra laptops aangeschaft worden, zodat we meer flexibele werkplekken voor de 

leerlingen kunnen creëren. 

 

Nieuwe website: 

Onze nieuwe website is online en de oude zal straks ook gaan verdwijnen. Onze nieuwe website kent ook 

een heel mooi ouderportaal, wat nu nog niet inzetten, maar wel zo spoedig mogelijk willen gaan doen. 

Onze ict’er Klaas v.d. Zee is druk bezig om alles voor u, als ouder, helemaal klaar te maken. 

Op maandag 8 februari van 13.30-14.30 organiseren we een uitlegmiddag over het gebruik van het ouderpor-

taal. U bent van harte uitgenodigd voor deze middag. 

 

Nieuwsgearig 

Nieuw logo 
21 januari  2016 

Jaargang 5, nummer 5 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met een nieuw logo voor de 
school. Het andere logo vonden we nog steeds heel erg mooi, maar niet hele-
maal passend meer bij deze tijd. 
 
We hebben een ontwerpwedstrijd uitgeschreven op internet en toen stroomden 
de ontwerpen binnen. Elke maandag en donderdag gaven we als team onze 
favorieten door. 
 
Uiteindelijk hebben we uit 86 ontwerpen kanshebbers gekozen. Iedereen uit het 
team, MR en OAC mocht zijn stem geven.  
 
Het logo bovenaan deze nieuwsbrief heeft met een kleine voorsprong gewon-
nen. We zijn heel erg blij met ons nieuwe logo, maar ook het proces er naar toe. 

Allerhande 
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Het thema waar we nu over werken is “de Supermarkt”. 
 
We hebben ook een kleine supermarkt in de klas gemaakt en we maken donderdag een uitstapje naar de supermarkt 
in Anjum. We zullen daar zien wat een supermarkt allemaal verkoopt en hoe het allemaal werkt. 
We nemen ook een boodschappenlijstje wee, want we willen op school pannenkoeken gaan bakken en we hebben al 
bedacht wat we daarvoor nodig hebben. Ook moeten we dan niet vergeten een portemonnee en een boodschappen-
tas mee te nemen. 
 
We leren in dit thema veel nieuwe, en soms moeilijke, woorden zoals reclame, aanbieding, portemonnee.  
 
We hebben ook weer een letter geleerd: de letter O/OO van Coop (of koop). Eigenlijk zijn dat 2 letters, dus we leren 
ook dat het een korte en een lange klank is. De kinderen mogen iets meenemen waar de O of OO in het midden zit 
(en je dit ook zo kan zien!). Dit komt dan weer op de plank in de gang te staan.  
 
Het is de laatste tijd erg koud, dus veel kinderen hebben, mutsen, sjaals, wanten en snowboots mee. Wilt u thuis ook 
even oefenen met het aantrekken van al deze spullen? B.v.d. 
  
Op de laatste donderdag van de maand mogen de kinderen ’s middags iets meenemen om mee te spelen. De rest 
van de dagen liever niet. 
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By eltse kern ut de lês metoade wurde wurden oanleart. 
Dêr hearre dan allegear taal - en lês oefeningen by. 
As’t it dan ek noch ris op in oare manier utspiele wolst is it 
moai om der fanut in oar fak gebiet ris wat mei te dwaan. 
By de  plaat op de muorre oer it wurdsje  
                   HUT 
bouwe wy meielkoar in hut yn’t speellokaal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat in gearwurking, en meielkoar  komme wy samar ta re-

sultaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FJOERWURK 

Yn it nije jier wie op de earste dei it fjoerwurk net fan de loft. Se rekken der net oer útpraat. Elk hie wol wat belibbe. 

Middeis hawwe wy der yn it gymlokaal spultjes oer spiele, letter in filmke sjoen oer hoe’t fjoerwurk makke wurd. As 

lêste hawwe de bern der fan tekene. In prachtige muorre wie it resultaat, mei allerhande fjoerwurk. 
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Die kinderen uit groep 5/7 houden wel van actie! Heeft u hen gezien 

en gehoord op radio en tv bij Omrop Fryslan? Die toppertjes hadden 

helemaal zelf een actie voor de voedselbank gehouden. Wat een spul-

len hadden ze verzameld! Het was onvoorstelbaar dat er zo veel spul-

len opgehaald zijn voor het goede doel.Wij willen u nogmaals bedank-

en voor uw gulle gaven. Zonder uw gaven was deze actie niet zo suc-

cesvol geweest als dat het nu was.  

 

Op woensdag 16 december hebben we in samenwerking met Makro 

Leeuwarden de spullen naar het omroepgebouw van Omrop Fryslan 

gebracht in Leeuwarden. Met elkaar hebben we de spullen uitgeladen 

zodat de dames en heren daar het verder konden ‘útsútelje’. Daarna 

stond er drinken voor ons klaar in de kantine en waren we met een 

live-interview in ‘Musyk yn Bedriuw’.  

 

Vervolgens hebben we een rondleiding gekregen door het hele ge-

bouw. Alles mochten we bekijken. Zo hebben we plaats genomen in 

de studio van nieuwsprogramma ‘Hjoed’ en zagen we het decor van 

‘Bynt’ al klaarstaan. Ook mochten we in de radiostudio’s komen. De 

redacteur heeft ons een kijkje laten nemen in de regiekamer. En tot 

slot mochten we in de radiostudio nog een plaatje aanvragen. Wat een 

belevenis!  

 

Toen we terug op school waren, was iedereen best wel moe. Het was 

een prachtige afsluiter van een heel mooi project voor de Voedsel-

bank. U kunt zich dan ook wel voorstellen dat wij als leerkrachten 

enorm trots zijn op deze leerlingen. Wat een power hebben ze! Samen 

staan ze/we sterk! Rijders, nogmaals bedankt.  

 

In de avond van 16 december vierden we met elkaar op school het 

Kerstfeest. Samen hebben we in de klas een heerlijke broodmaaltijd 

kunnen nuttigen. Het blijft heel speciaal om zo met elkaar het Kerst-

feest te vieren. Na de maaltijd hebben we met elkaar nog een 

kerstviering kunnen houden. Wat fijn om met zoveel mensen en 

kinderen de geboorte van Jezus te kunnen vieren.  

 

Na deze drukke dagen waren we allemaal toe aan vakantie. Gelukkig 

kwam iedereen in het nieuwe jaar weer met 10 vingers op school terug 

zodat we ook in het nieuwe jaar weer hard kunnen werken.  

 

Wij wensen, net als de leerlingen, een heel leerzaam jaar toe. Dat we 

met elkaar veel nieuwe dingen mogen leren van en met elkaar.  

 

 

Met groet, 

Tetty & Nicole 
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2015 was een heel leuk schooljaar. De eerste maandag na de kerst-
vakantie lag er al sneeuw. Toen hadden we drie dagen ijsvrij. 
De meeste kinderen waren aan het straatsen toen we ijsvrij hadden
(straatsen is op de weg schaatsen).  
Op dinsdag 12 januari zijn we met de cito toetsen begonnen. Als we 
een cito toets af hadden mochten wij een stukje film kijken. Dat de-
den we bij meerdere cito toetsen. 
 
We zijn er laat mee, maar nog een gelukkig nieuwjaar!  
 
Groeten Marin en Ingrid uit groep 8 

 

 
Etentje 17 December 
 
Op 17 december hebben Tineke, Tanja en Annet vanuit topondernemers een etentje georganiseerd. Die ochtend gingen 
Annet, Tanja en Tineke naar de supermarkt .We aten boontjes, aardappelen, komkommer en vissticks. Het etentje was 
een groot succes en iedereen heeft meegeholpen. Die middag was er ook nog een quiz en de winnaars waren Amarens 
en Fleur. 
  
Groetjes Tineke en Annet  

 

 



Nieuwsgearig Pagina 6 

Groep 1/2 bestaat, met de komst van Jantine, Jelmer en Jannemijn, nu uit 28 leerlingen. Een flinke groep en het 

einde is nog niet inzicht. Volgens de verwachtingen druppelen er tot de zomervakantie nog een aantal kinderen 

deze groep binnen. 

 

Natuurlijk zijn we erg blij met deze ontwikkeling, want na een aantal jaren van krimp groeien we dit jaar voor het 

eerst weer en ook voor komend jaar verwachten we een groei. (uitgaande van het aantal leerlingen op teldatum 1 

oktober). 

 

Maar ook willen wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden en met een kleutergroep die uitgroeit tot boven de 

30, vonden wij dat we daar niet meer aan konden voldoen. 

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen heb ik, als directeur, gepleit voor ondersteuning in de kleutergroep. Het be-

stuur van Arlanta beaamde het knelpunt en vanaf 1 februari krijgen wij ondersteuning van Marijke Talsma. 

 

Marijke komt alle vier de ochtenden ons ondersteunen in groep 1/2 en ze heeft er heel erg veel zin in. Op donder-

dag 28 januari komt ze alvast even met ons meedraaien, zodat ze met iedereen kan kennismaken. 

Marijke heeft pedagogiek gestudeerd en heeft binnen Arlanta al op diverse scholen gewerkt als onderwijsassisten-

te,  o.a. in de begeleiding van rugzakleerlingen. 

 

Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Concreet betekent dit: 

 

- De ochtenden is Marijke er. We zullen dan wel boven de 30 leerlingen komen, maar hebben wel dubbele bezet-

ting. Hierdoor kunnen we de instructies en de begeleiding beter verdelen, maar kan de leerkracht ook ondersteund 

worden bij de administratieve taken. Want ruim 30 leerlingen betekent ook ruim 30 rapporten, ruim 30 tien minu-

tengesprekken en ga zo maar door. 

 

- In de middagen gaan alle kinderen die na 01-01-2016 vier worden niet naar school. Dit betekent dat in de midda-

gen de groep op maximaal 28 kinderen blijft (tenzij er sprake is van een verhuizing, maar dat zien we dan wel 

weer) 

 

 

 

 

 

Ook nu kijken we terug op een prachtige kerstviering. Alle kinderen bedankt voor jullie bijdrage aan de viering. Alle 

leerkrachten bedankt voor de organisatie en alle hulpouders bedankt voor jullie fijne hulp. 

 

 

 

Bij onze nieuwe vorm van onderwijs gaan wij ook vaker op pad met onze leerlingen. We vinden het fantastisch dat 

er iedere keer weer zoveel ouders/pakes/beppes/ en andere mensen voor ons klaarstaan. Heel erg bedankt voor 

jullie hulp! Zonder uw hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

 

 

 

De afgelopen maanden hebben we als team hard gewerkt aan het nieuwe rapport. We zijn zelf erg enthousiast. 

Vorige week hebben we samen met de OAC en de MR nog even de laatste puntjes op de i gezet en dan is het nu 

echt tijd om hem mee te geven. 

We kiezen bewust voor een losbladig systeem, waardoor we eventuele aanpassingen heel snel kunnen doorvoe-

ren. Uiteraard zijn we ook erg benieuwd naar uw mening. U zult hiervoor een briefje vinden bij het rapport. 

Kinderen die korter dan 3 maanden bij ons op school zitten krijgen nog geen rapport mee, omdat we dan nog on-

voldoende zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. 

Extra handen in groep 1/2 

Kerstviering 

Ouderhulp 

Nieuw rapport 



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  

27 januari Juf Anna en juf Nicole zijn op Kanjer herhaling 

Juf Annie, juf Christina en juf Anke hebben bhv 

herhaling. 

Uiteraard is vervanging geregeld. 

1 februari Meester Jan en juf Anke op Kanjerherhaling 

8 februari 13.30 uitleg ouderportaal nieuwe website 

Week 6 en 7 Rapport en tienminutengesprekken 

(uitnodiging volgt) 

27 feb– 6 mrt Voorjaarsvakantie 

10 mrt Studiedag personeel  

(alle leerlingen vrij) 

K a l e n d e r  

www.gearing-arlanta.nl 

 
Bijbelrooster 

 

Helaas zijn de bijbelroosters van Kind op maandag achter 

een wachtwoord gekomen. Helaas kan ik daar, op het mo-

ment van schrijven van deze nieuwsbrief, niet bij. 

 

We hopen de volgende keer weer een bijbelrooster te kun-

nen plaatsen. 

 


