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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is zo goed als afgelopen en nog even, dan breekt voor ons allemaal de
vakantietijd aan! Lekker op vakantie met een hele grote koffer! En als we dan terugkijken
naar afgelopen schooljaar, dan hebben wij onze koffer met leuke herinneringen dit jaar zeker
goed gevuld!

We gaan op reis en nemen mee….
• Het circusproject.
Een activiteit aan het begin van dit schooljaar, waar wij met veel plezier op
terugkijken. Het was al genieten bij de opbouw. Ineens verrees daar een
mooie circustent op het veld. Vervolgens de dag zelf. Fantastisch om te zien
wat kinderen in 1 dag kunnen leren met een spetterende show voor de ouders
als gevolg. Wat hebben we genoten van deze dag!
• De Fancy Fair.
Met hulp van vele ouders hebben we een gezellige fancy fair georganiseerd in
het thema “USA”. In alle lokalen waren leuke activiteiten te doen. Ook vonden er
verschillende optredens plaats van Minze Dijksma en de cheerleaders. En
natuurlijk zorgde de catering voor allerlei lekkere Amerikaanse hapjes. Tevens
werden er menige prijzen uitgedeeld bij het Rad van Fortuin. En dat alles met
een mooie opbrengst van 1500 euro voor het plein. We willen alle ouders
bedanken voor hun inzet!
• Het pleinplan.
Samen met de leerlingenraad en het AOC Terra hebben we dit jaar een mooi pleinplan
ontwikkeld. Met meer groen op het plein en meer speelmogelijkheden voor de kinderen. Ook
zijn er verscheidene acties georganiseerd voor het binnenhalen van de financiële middelen.
Te denken aan de fancy fair en de auto was actie van de leerlingenraad. Daarnaast heeft de
leerlingenraad een playback show georganiseerd, waarbij zij een presentatie hebben
gegeven over het nieuwe pleinplan. Binnenkort wordt het pleinplan voorgelegd aan de
bovenschoolse besturen en de gemeente. Natuurlijk hopen we op goedkeuring van het plan,
zodat we over kunnen gaan tot het aanvragen van extra subsidies en we hopelijk komend
jaar al mooie dingen kunnen realiseren!
• BLP (Building learning power).
Vanuit onze visie zijn we bezig geweest met het zichtbaar maken van BLP. De
nieuwe leerkrachten hebben het tweede jaar van de cursus gevolgd en er zijn
een aantal teamvergaderingen besteed aan het ontwikkelen van “visuele
ankers” (posters, waarmee we BLP zichtbaar maken). In elke klas vindt u deze
posters terug. Posters waarmee kinderen hun doelen zichtbaar maken of
slogans, waar de kinderen tijdens het leren houvast aan hebben. Ook komend
jaar zullen we ons onderwijs op dit vlak weer verder verdiepen.
• KiVa.
We hebben veel tijd gestoken in het uitzoeken van een nieuwe methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. We hebben gekozen voor de methode KiVa. KiVa is een preventief,
schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel
en dus niet op specifieke individuen. KiVa is een uitdagende methode met veel actieve
spelmomenten. Kortom: komend jaar zullen de kinderen met veel plezier veel leren van de
lessen uit deze nieuwe methode!

• Karakter.
We hebben ook een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen uitgezocht.
De methode “Karakter”. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we hiermee gaan
werken in de groepen 4 en 5. De vrolijke teksten uit de methode stimuleren de
kinderen tot lezen.
• De overgang van groep 2 naar 3.
In de groepen 1/2/3 hebben de leerkrachten gekeken hoe zij de overgang van
groep 2 naar 3 kunnen versoepelen. Er zijn cursussen gevolgd om het
rekenonderwijs te versterken met “met sprongen vooruit”. Vanuit deze
werkwijze wordt er ingezet op spelvormen tijdens het rekenonderwijs.
Eveneens is er een cursus gevolgd over de overgang van groep 2/3. Komend
schooljaar zal dit resulteren in het samenwerken van de groepen 1/2/3 tijdens
het middagprogramma. Het spelend leren zal daarbij centraal staan.
• Zaakvakonderwijs.
Ons zaakvakonderwijs in de groepen 5 t/m 8 hebben wij naast de methode Topondernemers
uitgebreid met Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en Naut (natuur en
techniek). Hierdoor hebben we dit schooljaar een verdiepingsslag geslagen in het vergroten
van de feitenkennis ten aanzien van deze vakgebieden.
• Twee Friese kampioenschappen!
Natuurlijk onthouden we van dit jaar ook zeker de herinnering aan de Friese
kampioenschappen! Wat een prestaties! Zowel voor korfbal als voor voetbal
mochten we naar het Friese kampioenschap. En daar was het genieten van
mooie sport! Fantastisch! Gefeliciteerd allemaal!
En tot slot allerlei herinneringen aan leuke activiteiten, die we samen gedaan
hebben. Terugkijkend denken we aan: de schoolreisjes, schoolkamp, de
Koningsspelen, de cultuuruitjes van het veerkieker project, Sinterklaas, Kerst, de
heemkundeweken in het kader van het Stellingwerfs, de avondvierdaagse, de viswedstrijd en
ga zo maar door. Heel wat leuke activiteiten en vooral hele leuke dingen om aan terug te
denken!
Kortom: Onze reiskoffer is dit jaar goed gevuld. Met heel wat mooie herinneringen gaan wij
op vakantie. Het was een mooi jaar. Een jaar met veel gezellige activiteiten, maar ook een
jaar, waarbij de schoolontwikkeling centraal stond. Het team heeft weer veel nieuwe punten
opgepakt. De complimenten daarvoor!
Maar niet alleen het team. Ook alle ouders, de OV, de MR, de
feestcommissie, de oud papier ouders, de luizenouders, de leesouders, de
sportdagcommissie en alle ouders die hun schouders eronder hebben gezet,
zodat we samen onze koffer met leuke herinneringen hebben kunnen vullen.
Iedereen bedankt!

Ik zou zeggen, veel plezier met die koffer en een goede
zomervakantie gewenst! En daarna op naar komend schooljaar!
Gonda Stienstra
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Schooljaar 7a
Ik vond dit schooljaar wel leuk, want het was grappig en
We hebben veel gelachen en lol gemaakt.
We hebben ook veel dingen samengedaan.
Maar ik vond het schooljaar ook snel voorbijgaan.
We zijn dit jaar met schoolreisje naar Hellendoorn geweest.
We hebben ook schoolvoetbal en schoolkorfbal toernooi gehad.
Dus ik heb een leuk jaar gehad.
Einde van Rico

Op school
Ik vind/vond het echt super leuk. en aan het begin vond ik dit spannend want er zitten
kinderen in de klas die ik niet ken. maar nu heb ik meer vrienden dan dat ik gedacht had, en
ook en paar meiden waar ik wel mee op kan schieten conclusie ik vind het super leuk.
Groetjes marein 😊

Mike:
Freerunnen:
Ik doe nu sinds één jaar freerunning. Soms doe ik mee aan een wedstrijd. Ik doe freerunning bij de
Steense. Nick uit groep 6 zit ook op freerunning. Ik ben goed in back en side flips maken.
Van juf Tineke mogen wij tijdens de gymlessen wel eens salto's maken, of voetballen of een vrij
spelen.

Boaz

Hellendoorn

In Hellendoorn was het heel leuk vooral de waterslide park de leukste glijbaan was de lange roze.
En de gele waren super leuk. Waarbij we allemaal te gelijk gingen van de gele en er was ook een
regen boog glijbaan die ging heel hard en de steile roze ging ook super hard. En de ronde bootjes
waren ook leuk alleen was ik te klein dus ik moest met een random mens in de boten met ayrton
en we aten patat en toen ik van de glijbaan zonder water ging lag daar een iphone x maar toen
kwam de eigenaar van de iphone x en tuurlijk was ik het meest bij ayrton in het park/hellendoorn
Eind

Verhaal geschreven naar aanleiding van een schrijfles Taal
Ik lag op de bank, toen er plots op de deur werd geklopt. Mama zei: de Duitsers zijn bij ons aan de
deur, Jeroen zeg niks tegen de Duitsers en al helemaal niet
dat je Joods bent, want dan vermoordden ze ons allemaal. En
toen ik naar buiten liep met mijn familie, werden mijn moeder
hardhandig de aanhangkar in gesleurd. Het was vreselijk om te
zien en mijn zus zat te huilen. Uiteindelijk zijn we maar ook
de kar in gegaan. En daar zaten we dan met een paar andere
Leerlingenraad
mensen, mama, papa, mijn zus en 3 Duitse soldaten. We
werden afgezet bij een soort treinstation. Nadat 10 minuten
De leerlingenraad
waren verstreken, kwam er een trein en tot mijn grote
Ik zit zelf in de
leerlingenraad het was
verbazing zat mijn vriend: Bram er ook in, helemaal alleen. Ik
super leuk we zijn heel
wou naar hem toe rennen, maar een Duitse soldaat hield me
ver gekomen met het
tegen. We werden overgezet naar een andere wagon. En een
pleinplan, we hebben
kwartiertje later waren we op weg naar een kamp. Beter
de playbackshow
gezegd: kamp Westerbork. Dat had mijn vader verteld. De
georganiseerd, we
reis daarnaar toe was lang, ongeveer 1 hele dag zonder eten of
hebben het pleinplan
drinken, iedereen poepte of plaste gewoon in de wagon, dus
uitgelegd met de fancy
het stonk super erg. Toen we aankwamen was iedereen
fair, en we gaan hem
verdrietig. We werden in een hok gezet. En toen... 2 weken
weer uitleggen met de
later was de ergste dag van mijn leven. Mijn vader en zus
playbackshow finale op
waren namelijk doodgeschoten. We hoorden het slechte
4 juli, met de
playbackshow zit
nieuws van mensen die in het zelfde hok zaten als wij. Na 3
iedereen van de
jaar werden we eindelijk bevrijd, maar ik was nog steeds
leerlingen raad in de
verdrietig, want ik vergeet niet meer wat er is gebeurd met
jury + meester Stefan
mijn vader en mijn zus. Toen ik 16 was vroegen mijn vrienden
en een juf of meester
hoe het met me ging en ik had altijd hetzelfde korte
van de wegwijzer. Ik
antwoord: We zijn bevrijd en ik wil het er niet meer over
wil nog 1 ding zeggen
hebben.
en dat is ik vond het
L. Manuel Levi
heel erg leuk om in de
2e de wereldoorlog
Israël is het land van de joden. Mijn over groot oma is geboren
in 1936.Ze leeft nog steeds en ze heeft de oorlog mee
gemaakt. Hitler was de baas van duitsland. Mijn overgroot opa
hielp mee in het verzet. Hij moest stil zijn en ook
onderduiken.5 jaar streed Nederland met Duitsland tot dat de
Gealiëerden kwamen. Nederland was Bevreid behalve
Nederlands Indië, Nederland, vrede!!!!
Noah

De tweede wereldoorlog
Hitler was de baas van Duitsland. Hij wou van heel de wereld
De baas zijn maar dat kon niet. In 1940 begon de oorlog hij
won. Maar Hitler vond niet alle mensen aardig. Ze werden in
treinen gepropt soms met wel 1000 mensen.
Ze zaten digt op elkaar en gingen naar het kamp. Sando en
Lars

leerlingenraad te zitten
Liefs, ylsa

Wij hebben een fancy fair gehouden om geld
in te samelen.
De fancy fair was heel erg leuk en er waren
veel mensen en er was veel lekkers om te eten
Wij hebben geld in gezameld voor ons
er waren veel leuke speletjes we hebben er
schoolplein.
veel geld mee op gehaald. 😁 Groetjes Ninthe
Wij hebben een heel erg saai schoolplein.
We hebben al heel veel acties bedacht en
uitgevoerd.
Maar geen een acties hebben we heel veel
geld opgehaald.
Toen kwam de leerlingenraad op een idee om een fancy fair te houden.
Er waren heel veel mensen om spulletjes te kopen.
Er waren knutselwerkjes die kinderen hadden gemaakt om te verkopen.
Je mocht je eigen knutselwerkje reserveren dan ophalen waanneer je het wou.
Wij hebben heel veel spelletjes gedaan.
Namelijk bingo, rad van voortuin, stokkenvangen, darten voor een hamburger als de pijl in de roos
zat en nog veel meer leuke spelletjes.
We hebben heel veel geld opgehaald namelijk: 1500 euro.
Op de fancy fair waren veel dingen te doen.
Zoals het rad van fortuin, bingo en nog veel meer 😊. Het thema was Amerika. Je had ook
allemaal eettentjes. Je kon ook je eigen sleutelhanger ofzo kopen. De reden waarom we de
fancy fair hadden was om geld in te zamelen. Dat is gelukt ook😃!
Het geld dat is ingezameld wordt gebruikt voor ons plein om het wat leuker te maken. Ons
plein is nogal saai en er zijn niet veel dingen te doen. Met dit geld hopen ze het plein leuker te
maken.
Groetjes, Rayann
We hebben dit Georganiseerd omdat het schoolplein saai is dus we hebben iets bedacht. We
hebben de fancy fair Georganiseerd en daar kwamen best veel mensen .Je kon er verschillende
dingen doen. We hebben 1500euro opgehaald en je kon een stripkaarten kopen en daar kon je alle
spellen mee doen en je had radvoortuin en je kon veel dingen doen.
Charissa
Ayrton:
De fancy fair was om geld op te halen en dat is gelukt.
Het was ook voor plezier. Er waren veel spelletjes te doen ik heb er veel gedaan.
Dus ja het was een leuke fancy fair en een leuk schooljaar.
Fancy fair
We hebben op school een fancy
Wij hebben een fancy fair gehouden om geld in te samelen.
fair georganiseerd .Omdat we het
Wij hebben geld in gezameld voor ons schoolplein.
Wij hebben een heel erg saai schoolplein.
schoolplein saai vinden .We
We hebben al heel veel acties bedacht en uitgevoerd.
hebben daarmee €1500,00 mee op
Maar geen een acties hebben we heel veel geld opgehaald.
gehaald.je kon er best veel doen
Toen kwam de leerlingenraad op een idee om een fancy fair te
met namen rat van fortuin en nog
houden.
heel veel meer leuks. Koen
Er waren heel veel mensen om spulletjes te kopen.
Er waren knutselwerkjes die kinderen hadden gemaakt om te
verkopen.
Je mocht je eigen knutselwerkje reserveren dan ophalen waanneer je het wou.
Wij hebben heel veel spelletjes gedaan.
Namelijk bingo, rad van voortuin, stokkenvangen, darten voor een hamburger als de pijl in de roos zat en
nog veel meer leuke spelletjes.
We hebben heel veel geld opgehaald namelijk: 1500 euro.
Aniek

Uitjes
Motip
We waren met school naar de Motip gegaan.
Was super leuk om te zien hoe een verfspuit wordt gemaakt.
We moesten met de fiets.
Was super gezellig!
Ellemieke
Dit jaar zijn we met de hele klas naar het Vlechtmuseum
in Noordwolde geweest.
Daar mochten we zelf een vlechtwerkje maken.
Die mensen die daar werken hadden voor ons alvast riet
nat gemaakt.
Wat we moesten maken was een willie wapper.
En je mocht hem versieren met allemaal verschillenden kleuren daad.
Groetje van rosanne 7a
Ilse
We gingen naar het vlechtmuseum in
Noordwolde. We kregen een rondleiding.
En we mochten zelf iets maken. Dat
noemde je een wielewapper. Weet jij
wat dat is? Ik ook niet daarom noem je
het een wielewapper.😂
Je mocht vlechten met nat spul je kreeg
een rondleiding.
We gingen buiten spelen.
Bij de rondleiding zag je spullen van
vroeger.
Ze legde het ook goed uit.
Van vlechten kun je leuke dingen maken.
-- Jordy
😋daniek 😋
Wij zijn laatst naar het vlechtmuseum geweest in Noordwolde. het was heel leuk eerst kregen we
een rondleiding en daarna gingen we een wielewaper maken😂🤣weten jullie wat een wielewaper
is???.....ik ook niet
Vlechtmuseum
Eerst kregen we een rondleiding. Daarna begonnen we een eigen vlechtwerk. Dat heet een
wielewapper. Je weet niet wat dat is en je moet er zelf iets van maken. Je kunstwerk is dan je
wielewapper. We begonnen op een bepaalde manier. Vervolgens moest je verder gaan op je eigen
manier. Uiteindelijk had iedereen wat anders. In de pauze deden we tikkertje. Ik vond het een
geslaagde dag! 😊
Groetjes laura

De afsluiting van CC was echt een geweldige dag!
We speelden wie is de mol. De 2 klassen werden
gedeeld door 3 groepen. Uiteraard hadden we 3
mollen. Het was heel erg spannend. De mollen
deden heel stiekem. Aan het einde vertelde de
juffen wie de mollen waren. Dat was een grote
verassing. Want bijna iedereen zat op een ander
te gokken. De mollen vertelden toen ook wat ze
voor mol acties hebben gedaan. Iedereen mocht
een lekkernij meenemen. Dat doen we elk jaar
aan het einde.
RAADZAAL
Een paar weken voor de afsluiting zijn we naar de raadzaal van Oosterwolde geweest. We hadden
duurzaamheid, we hadden powerpoints een project over geprodiceerd, ideeën ontwikkelt, en
schetsen gemaakt. Uiteindelijk gingen we gezamenlijk de ideeën presenteren.
Groetjes Mara-LynnD
Comprix college

Op het comprix college hebben wij dit jaar weer veel leuks gedaan. Het was heel gezellig. We
hebben veel projecten gehad waaronder het debat. Bij het debat zaten we in een grote raadszaal.
Je had ook je eigen naambordje + partij. Ik ga ook wat vertellen over de afsluiting. Bij de
afsluiting deden we het spel wie is de mol? Het werkte al volgt. Er waren die groepen in elk
groepje was een mol die zorgde er voor dat wij minder geld kregen in ons groepje. Wij hadden in
ons groepje een vermoeden dat het Jelle was. Aan het einde was gebleken dat het niet Jelle was,
maar Fardou. Fardou had op het veldje er voor gezorgt dat wij minder geld kregen. We kregen ook
een rapport. Het was heel leuk. 😊

Groetjes Rosalynn

