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Spelen op het schoolplein buiten schooltijd 
Buiten schooltijd en in de weekein-
den en vakanties wordt het plein 
regelmatig gebruikt als speelplaats. 
We vinden dat als school helemaal 
geen probleem. Maar de laatste tijd 
worden we regelmatig geconfron-
teerd met vernielingen en bewust 
achtergelaten rommel op het plein. 
Ook klimmen er veel kinderen op het 
dak van de school. We vinden dit 
heel vervelend en het heeft ook tot 
schade aan het dak geleid en extra 
kosten m.b.t. schoonmaak. We ge-
ven dit geld liever aan andere din-

gen uit. We willen u vragen dit berichtje ook met uw kinderen thuis bespreekbaar 
te maken. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat onze school en het plein 
netjes blijft. 
 
 

Schoolfruit 

Deze week hebben we de eerste levering van het schoolfruit gehad. We kregen op 

dinsdag een lekkere appel, op woensdag een sappige peer en vandaag een heer-

lijk mandarijntje. Het streven is om elke week door te geven wat het fruitmenu van 

de nieuwe week is. 

 

Nu wil het wel eens gebeuren dat een kind het fruit dat voor die dag op het pro-

gramma staat niet zo lekker vindt. U mag dan uiteraard een vervangende gezonde 

pauzehap meegeven. Bijvoorbeeld een ander stukje fruit dat uw kind wel lust, ont-

bijtkoek, rijstwafel of een boterham met gezond beleg. 

 

De reden waarom we u vragen om voor een gezonde vervanger te zorgen is als 

volgt. Als een of twee kinderen een chocoladekoek eten en de andere kinderen 

een stukje fruit eten dan krijgen we bij de andere kinderen scheve gezichten. Die 

hebben dan natuurlijk ook liever een koek. Mocht uw kind niet genoeg heb-

ben aan een stukje fruit, dan bent u natuurlijk altijd vrij om nog wat extra’s 

mee te geven. We hopen op uw medewerking hierin. 
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Nieuwsgearig 

Kerk-school-gezinsdienst 
5 november 2015 

Jaargang 5, nummer 3 

Op 4 oktober 2015 heeft De Gearing in samenwerking met dominee Veltman en 
de kerk in Ee een kerk-school-gezinsdienst georganiseerd. 
Het thema van de dienst was net als het Kinderboekenweek thema: ‘Raar, maar 
waar’.  
Centraal in de dienst stond het verhaal van koning Nebukadnezar, welke door 
leerlingen en leraren van De Gearing werd vertolkt. 
De dienst werd door veel ouders en leerlingen bezocht en we willen via deze 
weg iedereen bedanken voor hun aanwezigheid. 
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Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons in de klas om te wennen. Dieuwke en Jantine: Welkom bij ons op school. We 
vinden het fijn dat jullie er zijn. In de komende twee weken starten Jannemijn en Jelmer  ook met wennen. 
 
- We zijn op dit moment bezig met het thema Herfst. We hebben hier al mooie werkjes over gemaakt, verhaaltjes over 
gehoord en herfstspullen gevonden en bekeken. We kennen dus ook weer veel nieuwe herfstwoorden zoals bolster, 
hazelnoot, walnoot, egel, eekhoorn en nog veel meer. 
 
Op woensdagmorgen 4 November hebben we met elkaar een herfstwandeling gemaakt naar het Flaakspaad. We 
hebben hele mooie  herfstschatten gevonden. Daarnaast hebben we een paddenstoel bekeken en de jaarringen van 
omgezaagde bomen geteld. 
 
- Zou u ons mee willen helpen met het sparen van kleine doosjes ( bijv. van de thee)? B.v.d. 
 
- Letter van de week. 
We gaan nog even door met de letter H en daarna leren we de letter S van Sint. 
 
- Groep 2 heeft afgelopen week een echt schrijfschriftje gekregen om te leren hoe je moet schrijven. Ze weten nu hoe 
ze moeten zitten, hoe ze de pen vast moeten houden en nu dus ook al een schrijfbeweging ( krullen) en dat was nog 
niet zo gemakkelijk.  
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Voor de vakantie zijn we druk bezig geweest met het thema “Raar maar waar “ van de Kinderboekenweek. De week 
begon eigenlijk al tijdens de drukbezochte schooldienst waarin de musical van koning Nebukadnesar centraal stond. 
Onze groep heeft het druk gehad om de bijbehorende liederen in te studeren. Het is een prachtige dienst geworden. 
Daarna zijn we de groep bezig geweest met techniek. In de gang hebben we een echte sloophoek gemaakt, waar 
kinderen elektrische apparaten mochten slopen om te kijken hoe het nu in elkaar zit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast is de vader van Sander op school geweest om iets over zijn werk te vertellen. Hij had z’n bus mee naar 
school genomen en de kinderen mochten hier allemaal even een kijkje in nemen. Ook is Tjipke Jan zijn moeder op 
school geweest om, middels een filmpje, iets te vertellen over hun transportbedrijf. We vonden het allemaal erg inte-
ressant. Ouders bedankt voor jullie verhaal. 
Tenslotte hebben we nog een bezoek gebracht aan Mecha Noord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevens hebben we in de groep allerlei leuke proefjes gedaan met ballonnen, kaarsjes, water, rietjes, enz. We kwa-
men zo verrassende dingen tegen. Natuurlijk konden de kinderen zich ook nog uitleven met heel veel dozen uit de 
techniektorens. 
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Nu de Kinderboekenweek weer achter de rug is kunnen wij terugkijken op een goede en leerzame week met elkaar. 

De week mochten we beginnen met een prachtige kerk-school-gezinsdienst. Wat deden die toppertjes het goed! 

Het toneelspel was prachtig en er werd heel mooi gezongen. We kunnen terug kijken op een hele geslaagde dienst.  

Daarna gingen we ook in de klas aan de slag met de Kinderboekenweek. Het thema was ‘Raar maar waar’. In onze 

klas hebben we ons vooral gefocust op dingen uit de natuur die raar maar waar zijn. Een paar meiden uit groep 7 

vertellen u verderop in de nieuwsbrief hier meer over.   

 

Ook hebben we sinds een paar weken allemaal huisdieren in de klas. Alle kinderen hebben een groentepotje op 

hun tafel met daarin 5 meelwormen. Bij deze meelwormen volgen we hoe ze van meelworm een pop en vervolgens 

een meelkever worden. Op het moment van schrijven hebben we al 2 kevers in de klas, heel veel poppen en nog 

meer meelwormen. Het is erg leuk en leerzaam om deze ontwikkeling te volgen. Elke dag ontdekken we weer iets 

nieuws aan de meelwormen. Ook hier hebben een paar meiden uit groep 7 iets over geschreven.  

Tot zover onze belevenissen in de Kinderboekenweek. Tot de volgende nieuwsbrief.  

 

Met groet van groep 5/7 en Tetty en Nicole. 

 

Kinderboekenweek 

Op school hadden we een Kinderboekenweek. Het thema was: Raar Maar 

Waar!!! groep 1 tot en met 8 moest bij elkaar komen in de grote zaal. Toen 

we binnen kwamen toen moesten we dansen om de Kinderboekenweek te 

openen. Daarna las juf Anke pluk van de petteflet voor en de titel was: de 

Apenketting. We moesten voor de taalronde een tekening maken dat raar 

maar waar was. Wij hadden het vooral over de natuur. Groep 6,8 waren 

naar de slagerij geweest. Groep 3, 4 was naar de bibliotheek geweest want 

ze hadden een heel leuk boek, Keepvogel. En wij waren naar het bos ge-

weest. Het bos heette: het veenkloosterbos. Wij hadden daar ook padden-

stoelen gevonden en die was rood met witte stippen.  

Groetjes Anouk, Chantal en Anthe!!!!!  

Meelwormen 

Wij groep  5/7 hebben meelwormen in een potje op onze tafel. We kregen de meelwormen van de Klyster . We ver-

zorgen de meelwormen heel goed. Bij sommigen zit er soms wat schimmel in de pot. Meelwormen zijn familie van 

de zwartlijven. Als een meelworm in een pop verandert wordt hij naar drie weken een meelkever. Meelkevers leg-

gen 300 eitjes in drie maanden tijd na die drie maanden  gaan de meelkevers dood.  

Maandags : Krijgen ze een klein beetje Brinta , havermout en meel. 

Dinsdags : Besprenkelen we  het doekje die we in de pot hebben een beetje met water. 

Woensdags: Dan krijgen ze een klein stukje van een appel. 

Donderdags: Hoeven ze niks. 

Vrijdags: Doen we weer een klein beetje water op het doekje. 

Zaterdags: Hoeven ze niks. 

Zondags : Hoeven ze ook niks. 

Groetjes Esther Wolters en Marijke Kuperis 

 



Groep 6/8 

Pagina 5 Jaargang 5, nummer 3 

 

Tijdens de Kinderboekenweek  hebben wij gekozen voor  het thema techniek. De kinderen hebben proefjes gedaan en ze  
hebben oude apparaten gesloopt. De kinderen vonden het erg leuk. 
Bedankt voor de apparaten die van jullie hebben gekregen! J 
 
In het kader van techniek zijn we op bezoek geweest bij Weidenaar Vleesbedrijf. Hier hebben we gezien hoe het vlees 
verwerkt wordt tot gehaktballen, droge worst enz. Iedereen kreeg aan het einde van de rondleiden een tasje met inhoud 
mee naar huis. J  
 
De kinderen van groep 8 hebben vorige week de cito toets van rekenen gemaakt. Ook zijn er een aantal leerlingen die de 
afgelopen weken een tussentoets van cito hebben gemaakt. De kinderen hebben goed hun best gedaan, super! 
 
Groep 8 heeft vanaf deze week elke vrijdag huiswerk, hiervoor hebben ze de agenda nodig.  
 
Tot de volgende keer. 
 
Groeten, 
 
Liesbeth Tolsma en Jan Jongsma 
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Een vergelijking van Engels bij ons op school en op het Dockinga college 
Sinds een aantal jaren gebruiken we voor Engels in de bovenbouw de methode Groove.me. Dit is een digitale 
methode die gebruikt maakt van Engelse popmuziek. Hierbij oefenen we met het krijgen van durf om Engels te 
spreken, leren we gebruik maken van Engelse zinnen, lezen we korte Engelse teksten, oefenen we met simpele 
basiselementen uit de Engelse grammatica en gaat het vooral om het ontwikkelen van een positieve houding ten 
opzichte van het Engels. Zelf zijn we erg blij met deze methode.  
 
Toch hoorden we dat vooral kinderen die naar HAVO/VWO van het Dockinga College gaan, een groot verschil 
ervaren tussen het Engels wat wij geven en het niveau van Engels wat ze daar behoren te hebben. Dit vonden we 
wat vervelend en daarom hebben we contact gezocht met een leerkracht Engels van het HAVO/VWO van het 
Dockinga College.  
Samen zijn we gaan zitten om te kijken waar dit 'gat' zit en hoe we dit kunnen tackelen. Eigenlijk bleek dat er hele-
maal geen 'gat' is. Het niveau waar wij eindigen, sluit aan bij het niveau waar zij starten. Over en weer waren er 
een paar verbeterpuntjes om de overgang soepeler te laten verlopen, maar over het algemeen sluit het goed aan 
en is de werkwijze ongeveer hetzelfde.  
 
De conclusie die wij (de leerkracht Engels van Dockinga en Nicole) trekken is dat het ervaren van het grote ver-
schil voor kinderen die van een niet-drietalige-school komen vooral komt door de hoeveelheid. Op het voortgezet 
onderwijs krijgen kinderen 3x per week Engels met het daarbij behorende huiswerk. Dit huiswerk bestaat uit 
woordjes leren, grammatica leren, opdrachten maken en dergelijke. Dat kennen kinderen niet in die mate als ze bij 
ons op school zitten. Kinderen moeten daarom enorm wennen aan de hoeveelheid en het werk wat ze er van heb-
ben. Daardoor voelt het alsof het Engels daar op een heel ander niveau is dan wat wij doen. 
 

Continurooster 

Het is alweer een tijd geleden dat we over het continurooster hebben gesproken. Jullie zullen je dan vast ook af-

vragen hoe het er nu eigenlijk mee staat. 

Helaas kunnen we er op dit moment kort over zijn: niet zo positief!  

Er zijn nog steeds cao-onderhandelingen gaande en zoals het er nu voor staat; dat duurt ook nog wel even. 

In de huidige cao staat dat een leerkracht tussen 10 en 14 uur in ieder geval een half uur pauze moet hebben. Op 

onze school, met een klein team, is dit in combinatie met een continurooster niet haalbaar. De MR en de OAC zijn 

wel alternatieven aan het onderzoeken. Het ligt dus gelukkig niet helemaal stil!  

Wordt vervolgd… 

 

4 mei herdenkingscommissie 

Nynke Seldenrijk, de moeder van Marin uit groep 8, is al 10 jaar namens de school betrokken bij de herdenking op 
4 mei. Marin zwaaien we aan het einde van dit schooljaar uit richting het voortgezet onderwijs. Hierdoor zal auto-
matisch het contact en de betrokkenheid met De Gearing een stuk minder worden. 
Om deze reden zoeken we een ouder die dit stokje van Nynke over wil nemen. Want, zoals Nynke zelf zegt: “Ik 
ben zo langzamerhand een vreemde mevrouw bij het monument en het werkt erg goed om een ouder erbij te heb-
ben die kinderen bij hun naam aan kan spreken c.q. begeleiden.” 
 

Nynke heeft aangeboden om dit jaar samen met de vervanger de herdenking te draaien. Wie zou deze belangrijke 

en ook eervolle taak van Nynke willen overnemen? Opgeven kan via: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl 

 

Sinterklaas en Kerst op De Gearing 
Sinterklaas zal op 2 december samen met zijn pieten een bezoek brengen aan De Gearing. Net als andere jaren 
ontvangen de groepen 1 t/m 4 een cadeautje van de Sint en trekken de groepen 5 t/m 8 een lootje. 
Het bedrag dat we voor de lootjes hanteren is 5 euro. 
 
De datum van de kerstviering is veranderd van donderdag 17 december naar woensdag 16 december.  Wilt u dit 
aanpassen in uw agenda? 

Allerhande 



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  

Week 47  10 min. gesprekjes 

2 december Sinterklaas op De Gearing 

16 december Kerstviering 

19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 

K a l e n d e r  

www.gearing-arlanta.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 47: 16 t/m 20 november 2015  
Isaäk wordt geboren, Genesis 21:1-7  

Hagar en Ismaël moeten weg, Genesis 21:8-21  
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-

9 

Week 48: 23 t/m 27 november 2015  
Sara sterft, Genesis 23  

Isaäk en Rebekka, Genesis 24 

 

Week 49: 30 november t/m 4 december 2015  
Licht in het donker, Jesaja 9:1-6  

Overal vrede, Jesaja 11:1-10  
Een weg door de woestijn, Jesaja 40:1-11 

Week 50: 7 t/m 11 december 2015  
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12  

Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38  
Het lied van Maria, Lucas 1:46-55 

Week 51: 14 t/m 18 december 2015  

Jozef en Maria gaan naar Betlehem, Lucas 2:1-7  

Herders in het veld, Lucas 2:8-15  

De herders komen in de stal, Lucas 2:16-20  


