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Schoolgids 
Op dit moment legt juf Anke de laatste hand aan de nieuwe schoolgids. Zodra de 
schoolgids klaar is en door de MR goed is gekeurd, zal hij via de e-mail naar alle 
ouders worden verstuurd. Ook de jaarkalender kunt u binnenkort tegemoet zien. 
 

Hoofdluis 

Op dit moment voeren we op school geen hoofdluiscontrole uit, omdat we hiervoor 

te weinig vrijwilligers hebben. Daarom willen we u vragen om zelf de haren van uw 

kind regelmatig te controleren. Op deze website kunt u meer informatie vinden 

over hoofdluis. 

http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=&dossierid=42 

Mocht u willen helpen om de hoofdluiscontrole op school weer van de grond te 

krijgen, dan horen wij dat graag. 

Nieuwe website/oproepje 

Op 9 september wordt er een studiedag voor het personeel, de OAC’s en de me-

dezeggenschaps raden van stichting CBO Dongeradeel  georganiseerd. Op deze 

dag zal de nieuwe naam voor stichting CBO Dongeradeel worden onthuld en zul-

len de nieuwe websites voor de scholen van stichting CBO Dongeradeel worden 

gelanceerd. Op de achtergrond is juf Anke al druk bezig met het vullen van deze 

nieuwe website. Als team zouden we heel graag op onze nieuwe website een aan-

tal ervaringen van ouders en (oud)leerlingen van onze school willen plaatsen. Wilt 

u graag uw ervaring met onze school delen, dan kunt u zich aanmelden via direc-

tie@gearing-pcbodongeradeel.nl 

We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

 

 

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Begin schooljaar 2 7 augustus 2014 

Jaargang 5, nummer 1 

Na een goede zomervakantie, is op 17 augustus jl. is de school weer begonnen. 
Zoals inmiddels al een beetje traditie is geworden, starten we altijd met een inloop 
vanaf 9.30 voor ouders en kinderen. Er staat dan koffie/thee en limonade klaar . 
Dit jaar werkte helaas het weer niet mee en moesten we binnen vertoeven. 
Maar dat mocht zeker de pret niet drukken. Tegen 10.00 waren alle kinderen door 
hun ouders in het lokaal gebracht en konden de leerkrachten weer van start. 
Zo’n eerste week was voor veel kinderen weer even wennen en ook vermoeiend. 
Gelukkig houden de juffen en meester daar goed rekening mee. 
Via deze weg wensen we alle kinderen en hun ouders een heel fijn schooljaar 
toe! 
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De vakantie is weer voorbij en de eerste schoolweken zitten er ook weer op. Sommige dingen zijn het hetzelfde ge-
bleven en andere dingen zijn een beetje veranderd. Het was weer even wennen, maar we hebben onze draai alweer 
aardig gevonden. 
 
We hebben weer 2 nieuwe leerlingen in de klas Lena en Rick. Zij worden binnenkort 4 jaar en komen dan elke dag. 
We vinden het fijn dat jullie er zijn.   
 
Het thema waar we nu over werken is:  “Vriendjes/trouwen”. Dit omdat juf Anke op 3 september in het huwelijksbootje 
stapt.  
 
We hebben ook al een letter geleerd: de letter T (van trouwen). De kinderen mogen weer iets meenemen wat met de 
T begint. Dit komt dan op de plank in de gang te staan. Er staan al veel dingen, maar er kan nog meer bij. 
 
Vergeet u niet om gymschoentjes mee te geven naar school. Deze moeten de kinderen zelf aan kunnen doen, dus 
met elastiek of klittenband is dan handig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Van groot naar klein    Stroken weven 
 
         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Schilderen   Werken met ontwikkelingsmateriaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bouwen met Kapla             Met klei taarten bakken 
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Hallo allemaal, wij zijn de kinderen uit groep 3 en 4. Wij zijn al weer een paar weken naar school. Juf heeft van ons 
allemaal  een vrolijke foto gemaakt die we hebben gebruikt om een mooie verjaardagskalender in de groep te ma-
ken.  
 
Daarnaast zijn we natuurlijk ook al weer druk bezig geweest.  Groep 3 heeft inmiddels de eerste woordjes en letters 
geleerd: ik, maan, roos en vis. Voor hen was het eerst allemaal best even spannend, een nieuw lokaal , een groot 
plein, ook op vrijdag naar school andere juffen. Ze vinden het dan ook heerlijk om na het harde werken nog even 
lekker buiten te spelen. Groep 4 is natuurlijk al het één en ander gewend. Wel is voor hen de rekenmethode nieuw. 
Hier moeten we allemaal eerst even onze weg in vinden  maar ze doen ontzettend goed hun best.  
 

      

      

      

     

  

Groetjes van 

ons allemaal. 
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U denkt misschien dat wij in de eerste weken rustig aan beginnen. Dat we soms eens een rekensommetje ma-

ken, zo nu en dan een invullesje maken en verder vooral rustig aan doen. Niets is minder waar. Pfoe, wat heb-

ben wij het druk gehad!  

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode. We werken nu in Wereld in Getallen en niet meer 

in Alles Telt. En dat blijkt, zoals wij als juffen al dachten, een groot verschil te zijn. We hebben andere boeken 

met een kant waar de lessen en een kant waar de taken in staan, werkboeken, bijwerkboeken en plusboeken. 

We moeten daardoor goed opletten of we wel het goede doen. Tot nu toe is het allemaal goed gekomen. We 

nemen alle tijd om rustig te wennen aan de boeken en leggen het nét zo vaak uit, tot iedereen het goede boek 

voor z’n neus heeft.  

 

Verder is het eerste thema van Topondernemers opgestart. Topondernemers is onze methode voor aardrijks-

kunde, geschiedenis en natuur. In het eerste thema zit een les die gaat over afval. Die les hebben we eruit ge-

pakt om eens extra opdrachten rond te maken.  

Als eerste hebben we met elkaar bedacht wat voor soorten containers en inzamelplekken er zijn. 

Vervolgens hebben we de milieubox eens goed bekeken. Wat moet daar in? Waar is het voor? Toevallig stond 

er diezelfde week in de Dokkumer huis-aan-huis krant dat de milieuboxen aangemeld konden worden om te 

laten legen. Een van de leerlingen heeft daarom met de gemeente gebeld en op de luidspreker onze milieubox 

aangemeld.  

 

We hebben een kijkje genomen bij de glasbak en kledingcontainer in het dorp om te kijken wat daar wel en niet 

in mag.  

Verder kwam de vraag waarom school geen groene container heeft. We zijn op onderzoek uit gegaan. Patrick 

en Mandy Woudwijk vertelde dat hun vader dit vast wel wist omdat hij bij de gemeente werkt. Daarom hebben 

we hem op school uitgenodigd en heeft hij ons hier het een en ander over vertelt. Toen bleek dat we bij de 

NNRD moesten zijn, omdat zij voor de school de afvalverwerking regelen. Daarom gaan we daar ook nog mee 

bellen. Ook gaan we nog discuseren over wat beter is voor school of thuis: een groene container of een com-

postbak. En om afval nog een tweede kans te geven gaan we ook nog knutselen met melkpakken. 

 

U leest het, wij zitten niet stil. We hebben het erg druk gehad. Maar het voelt goed! Heel erg goed! We zijn met 

nuttige zaken bezig geweest en hebben dit gecombineerd met gezellige activiteiten. Als dat zo doorgaat, wordt 

dit een heel fijn schooljaar. 

Met groet, 
 
de juffen van groep 5/7 
Tetty en Nicole  
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De vakantie is weer voorbij en we mogen ‘eindelijk’ weer 
naar school! 
Wij hebben er veel zin in en hopelijk de kinderen ook. 
 
Rekenmethode 
Waarschijnlijk heeft u het thuis al gehoord. We hebben 
een nieuwe rekenmethode op school. Voor de kinderen, 
maar ook voor de meester en juffen, is dit wel even wen-
nen al die verschillende schriften voor rekenen.  
 
Na een week ‘stoeien’ met de methode gaat het nu al 
veel beter (zie foto’s). 
 

 
 
 
Gym 
De kinderen hebben op dinsdag en donderdag gym. 
Zou u er voor willen zorgen dat de kinderen geschikte 
gymkleding bij zich hebben? 
 
Gymtijden: 
Dinsdagochtend 11.00-12.00. 
Donderdagmiddag 14.15-15.15. 
 
 
 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, kom dan gerust langs of neem contact met ons op. U bent van harte welkom! 
 
Groetjes, 
 
Juf Liesbeth 
Meester Jan  
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Op donderdag 3 september aanstaande gaat juf Anke trouwen met (meester) Jeroen Post. ‘s Middags tussen ongeveer 

14.30 en 15.00 zullen zij samen met hun dochter De Gearing bezoeken. U bent dan natuurlijk ook van harte welkom op 

school! 

 

TSO-nieuwtjes 
We zijn weer begonnen! Is het vakantie geweest dan ;-)? 

Er wordt ook weer volop gebruik gemaakt van de overblijf. 

Hoe zat het ook alweer….. 

Op iedere schooldag, uitgezonderd de woensdag, is er de mogelijkheid om de kinderen (tegen een kleine vergoeding) 

op school te laten overblijven. 

Een vast team van overblijfouders zorgt ervoor dat er gezellig samen gegeten & gespeeld wordt.  

Aanmelden voor de tso kan altijd.  Ook al is het overblijven maar eenmalig! U kunt daarvoor contact opnemen met Marty 

Hofstra (518956 of tsogearing@gmail.com).  

School is natuurlijk bezig om te kijken of het continurooster iets voor ons is, maar tot die tijd zijn wij er! We kunnen nog 

wel wat versterking gebruiken. Lijkt u het leuk om ongeveer 1 x per maand op school (tosti’s!) te eten dan horen wij dat 

graag! Bij het inplannen wordt er natuurlijk rekening gehouden met de werktijden en –roosters. 

Bibliotheek-nieuwtjes 
U had het vast al van de kinderen begrepen….de bibliotheekcomputer had weer eens,of eigenlijk nog steeds, storing.  

Jammer! 

Maar lezen is belangrijk dus gaan de boeken dan maar zo mee. Aan jullie de vraag om zelf graag even goed op te letten 

en er voor te zorgen dat alle boeken weer ingeleverd worden. Het zal, door deze storing, wel weer even duren voordat 

alles weer helemaal op de rit is, maar wij gaan ervoor dat alles weer zsm normaal werkt!  

Bij de computer staan op donderdagmiddag altijd 1 of  2 ouders om het inleveren en uitlenen te begeleiden. Er hebben, 

samen met de 8-ste groepers, weer wat ouders afscheid genomen van school. Daarom zoeken we voor het bieb-team 

nog  nieuwe mensen. Wie heeft er af  & toe op de donderdagmiddag een uurtje tijd om dit te doen? Bij het inplannen 

wordt er natuurlijk rekening gehouden met de werktijden en –roosters. 

Aanmelden kan bij juf Anke of via de e-mail: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl 

mailto:tsogearing@gmail.com


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  

3 september Bruiloft juf Anke 

9 september Studiedag personeel, kinderen vrij 

16 september Infoavond, nadere informatie volgt 

4 oktober Kerk-school-gezinsdienst 

5 oktober  Start Kinderboekenweek 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 

Genesis 2,3,4 

 

Week 37: 7 september t/m 11 september 2015                             
Genesis 6,7,8 

 

Week 38: 14 september t/m 18 september 2015 

Genesis 11:1-9 

Jesaja 2: 1-5 

Ezechiël 34: 11-16 

 

Week 39: 21 september t/m 25 september 

Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31 

 

Week 40: 28 september t/m 2 oktober 2015 
Matteüs 9: 32-34, 10:1-4, 10:5-15 

 


