
 

 

Nieuwsgierig 

Aan de ouders/verzorgers, 
 

De laatste schoolweek 
Nu de zomervakantie steeds dichterbij komt, lijkt het ons een goed idee om u te informeren over 
de bijzondere activiteiten in de laatste week.  
* Dit schooljaar zal donderdag 2 juli de laatste dag zijn dat de kinderen naar school gaan. Tussen 
de middag eten alle kinderen op school en zullen we om 14.30 uur uit school zijn. We kunnen 
overigens nog wat pannenkoekenbakkers gebruiken! Graag opgeven bij de leerkrachten.  
* Noteer in uw agenda: donderdag 2 juli om 19.00 uur is de feestelijke ouderavond van de 
Gearing. Onder leiding van juf Zwaannette zijn de kinderen aan het oefenen zodat ze deze avond 
een mooie voorstelling ten tonele kunnen brengen. Alle groepen hebben hier een aandeel in. 
Thema van deze avond zal zijn: Het grote donkere bos. Ouders, broers en zussen zijn van harte 
uitgenodigd. 
* Na afloop van deze feestelijke ouderavond willen we onze schoolverlaters in het zonnetje 
zetten. Ouders van de schoolverlaters zijn hierbij van harte uitgenodigd.  
* Vrijdag 3 juli hebben alle kinderen vrij.  
* Voor de feestelijke ouderavond mogen we gebruik maken van het podium van de Jister. Zijn er 
op de maandagavond van 29 juni vanaf 19.00 uur ook sterke ouders die kunnen helpen bij het 
opbouwen? Graag opgeven bij juf Nicole  
 

Agenda 
22 juni: groep 5/7 gastles judo in Kollum 
23 juni: tien minuten gesprekken 
29 juni: in de avond podium opbouwen in school.  
1 juli: schoolverlaters in de middag een afscheidsuitje 
2 juli: laatste schooldag (die kopje laatste schoolweek voor extra uitleg) 
3 juli: kinderen vrij! De zomervakantie start! 
 

Gefeliciteerd 

Juf Thea heeft m.i.v. 1 augustus een benoeming gekregen als leerkracht op de Rank in Metslawier. 

We wensen haar veel succes toe op de nieuwe school ! 
 

 

 

 

 



Aan alle vrijwilligers van de school 

 

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw hulp dit schooljaar! Ook dit jaar waren er weer 

gigantisch veel mensen die ons hebben geholpen om dingen te organiseren, te regelen of een 

praktische invulling te verzorgen. Zonder uw hulp waren heel veel dingen hier op school niet zo 

mooi en goed verlopen als nu. Heel erg bedankt!!!! 

 

 
 

 

 

 



Nieuws uit groep 1 en 2 
 

We hebben weer nieuwe leerlingen in de klas: Renske, Enny-Anna  en Tiemen. Zij worden  in de 
vakantie 4 jaar en komen dan na de vakantie elke dag. We vinden het fijn dat jullie er zijn.   
 
Het thema waar we nu over werken is:  “Zomer”.  
 
Groep 2 is ook al druk bezig met het maken van woordjes. 
 
Er staan nog wat spullen in de gang die thuis schoongemaakt kunnen worden. Wilt u (weer) wat 
meenemen? B.v.d. 
 
Wat hebben we een mooi plein gekregen. Lekkere frisse kleurtjes. De zandbakrand is rood. Er 
staan strepen en cirkels op het plein en de knikkerpotjes zijn nu duidelijk zichtbaar. Heel erg 
bedankt voor het schilderen. 
Ook staat er sinds kort een “nieuw” tuimelrek waar al druk gebruik van wordt gemaakt. Super! 
 
Nog even en het is alweer zomervakantie. We wensen een ieder die ver weg of dichtbij vakantie 
viert een fijne tijd en tot volgend schooljaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 3 en 4 
 

Yn disse lêste nijsbrief litte wy jim sjen wat wy mei Frysk dien ha. It gie oer wylde planten. Foar 

de les Frysk gean wy de natuer yn om op syk te gean nie wylde planten. Op skoalle undersykje 

wy it piipkrûd, it surk(zuring), de bûterblom  en it finneblomke. Mei in fergrutglês derby kinne 

wy alles goed undersykje. We meitsje der sels in Frysk ferhaaltsje oer foar de taalronde. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wy winskje jim allen in goeie fakânsje!  
Groetnis, 
Jitse Willem, Ids, Dirk Jan, Tsjipke Jan, Iwan, Marrit,   
Jasmijn, Rienk K., Lotte, Mare, Nynke, Willem Jan,  
Martinus, Perrie, Lolkje, Mandy, Rienk S., Wieger  
en juf Nicole en juf Christina 



Nieuws uit groep 5 en 7 

 
Nog een paar weekjes en dan zit het schooljaar er al weer op. We hebben het afgelopen jaar veel gedaan, 
veel geleerd, veel beleefd, veel gepraat, veel gewerkt, veel … 
Het was voor ons dit jaar een geheel nieuwe combinatie en dat is prima bevallen. 
Zoals het voor de meesten van ons het einde van het schooljaar is, is het voor Geert het einde van zijn 
schooltijd. Na de zomervakantie gaat hij naar het Nordwin College in Buitenpost. Hij heeft daar ontzettend 
veel zin in en we wensen hem dan ook een hele fijne en leerzame tijd daar toe. 
 
Zo aan het einde van het schooljaar willen we alle ouders bedanken die ons dit jaar, op wat voor manier 
dan ook, hebben geholpen. Het was super! 
Eén van die uitjes waarbij we ook weer de hulp van ouders nodig hadden was het schoolreisje. Dat was dit 
jaar een enorm succes in Earnewâld. De kinderen konden hier naar hartenlust vissen, klimmen, klauteren, 
nat worden en nog veel meer. Enkele kinderen hebben hierover een mooi verhaaltje geschreven.  
Tenslotte wensen wij iedereen een fijne zomervakantie toe . 
 
Juf Tetty en juf Annie 
 
 
Schoolreisje  
Anne werd wakker ze dacht we hadden vandaag toch iets. O ja ze weet het al weer ze gingen vandaag op 
schoolreisje. Ze deed de kleren aan die haar moeder al klaar had gelegd en ze ging naar beneden voor het 
ontbijt. Haar moeder was al druk bezig om de spullen in de tas te doen. Toen ze het ontbijt op had ging ze 
naar boven om te tanden poetsen toen ze weer beneden kwam stond haar moeder al te wachten.  Ze gingen in 
de auto naar school. Haar vriendinnen waren er al. Ze gingen nog even buiten spelen. Toen ging de bel 
iedereen ging naar binnen. De juf zei  ga snel zitten dan kan ik de regels vertellen. Je mag geen andere 
kinderen van de toestellen duwen. Mooi jullie mogen  nu rustig naar buiten gaan. Toen ze er waren   kwam de 
leider van hun groepje. Ze gingen eerst beestjes vangen in het water  ze had een  water spin een mossel eitje. 
Toen gingen ze survival.  Eerst moesten ze over een balk toen over een brug toen over een touw en toen over 
de lianenbrug toen moesten we touw slingeren toen moesten we over een touw met balken tan tokkelen toen 
nog een keer over twee balken naast elkaar en toen deden ze het otter spel ze moesten door een tunnel en 
daar lagen vissen toen moesten ze op de tunnel de gids een high five geven en dan moest je er rustig af gaan 
en gaan buikschuiven. Aan het einde kregen ze een ijsje. Toen gingen ze naar huis. Haar moeder moest thuis 
alles weten.  
Annet 

 
Schoolreisje  
Gisteren ben ik naar Eernewoude geweest en toen ging ik op de tokkelbaan  
Op de tokkelbaan moest ik mij aan touwen vasthouden, anders viel ik tussen de touwen in het water. En toen 
ging ik op de boomstammen en toen plons! en ik lag in het water. En ik vond het een leuke dag en toen ik 
thuis kwam kreeg ik een pakje ijsthee. 
Patrick Meerstra 
 



 
 
Schoolreisje 
Schoolreisje was leuk we gingen naar de Alde Feanen. Daar kun je vissenvangen en door een bos te lopen. Er 
was een survival baan en een otter spel. Bij het survivallen was een tokkelbaan, slinger, indianenbrug, over 
een touwen lopen en over boomstammen lopen. En nog veel meer. Ik ben in het water gesprongen en dat was 
koud. En je kon ook visjes vangen. Je moest op de boot om naar de survival baan te gaan. In de pauze kregen 
we patat en we moesten droge kleding mee. En op het einde kregen we ijsjes      
Tineke Borger 
 

 
 
                              
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nieuws uit groep 6 en 8 
 

Voor groep 8 is dit een bijzondere nieuwsbrief. Zij zullen na de zomervakantie naar een andere 

school gaan. Daarom blikken zij kort terug op hun schooltijd op de Gearing.  

Hoi ik ben Remco en ik ben 12 jaar en zit in groep 8 
Ik vond school heel leuk groep 8 maar ook groep 7 
want toen hadden we de musical en kamp. Ik vind 
de juffen en meesters ook heel erg leuk: juf Thea en 
meester Jan. Het laatste jaar van groep 8 is ook heel 
leuk want we gaan ook nog naar een uitje en daar 
heb ik heel zin in. Als ik van de Gearing af ga dan 
vind ik dat heel jammer maar ik heb ook wel weer 
zin in de grote school. 
 
Remco de Bruin 
 

 
Hallo, 
ik ben Sibylla en ik zit in groep 8!!!! Gelukkig ben ik 
hier volgend jaar niet meer! ;) 
Toen ik op de kleuterschool zat, was er een hele 
grote poppenhoek. Dat was een houten huis waar je 
in kon spelen. In groep 3 leerde ik lezen en rekenen. 
Ik vond rekenen stom en lezen leuk! In groep 4 ging 
ik op blokfluit. Dat vond ik wel leuk. In groep 5 
deden we allemaal stiekeme dingen met groep 6. In 
groep 6 hielpen we groep 3 met leren lezen en 
rekenen. In groep 7 hadden we de leukste klas van 

mijn hele leven!!!!! 
Toen gingen we op kamp naar Drenthe en hadden we een 
musical. En… in groep 8 beleefden we niets. Ja, behalve dan een 
uitje wat nog gaat komen 
Dit waren mijn acht schooljaren hier op de Gearing. ik vond het 
hier altijd heel leuk en gezellig. ik wil alle juffen en meesters 
bedanken dat jullie mij allemaal dingen hebben geleerd zodat ik 
nu naar Dockinga College havo/vwo kan.  
Groetjes Sibylla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik heb nu acht jaar op de gearing gezeten.  Het was 
wel leuk,  zoals: kamp, groep 1&2 en musical, 
waren heel leuk. 1&2, was leuk omdat, we toen 
nog de hele grote poppehoek hadden. In groep 2 
hadden wij twee duiven. Helaas ging die ene duif 
dood. Ook was groep 3, anders maar toch leuk, we 
moesten nu leren. Leren rekenen, lezen. Groep 6, 
hadden we een hele anders combinatie we hadden 
3/6. Dat was wel leuk wel we konden groep 3 
helpen met lezen en rekenen. In groep 7 hadden 
we kamp we gingen naar Westerbork. Daar zijn 
we drie dagen gebleven. Het was super gezellig, 
we hebben veel geweest en gelachen. Ook hadden 
we in groep 7 een musical, de voorbereiding en de 
uitvoering was super gezellig. Soms ging het verkeerd maar daar lachten we dan wel om. Ik ben 
nu wel echt toe aan een nieuwe school. We zijn wel een beetje uitgekeken op deze school. 
Volgend jaar ga ik naar Dokinga college, op havo/vwo 
 
Esther  
 
8 jaar de gearing 
Ik heb nu 8 jaar op de gearing gezeten het was  leuk. Ik weet er niet 
zo veel meer van maar wel een paar leuke dingen dat ga ik nu 
vertellen. In groep 7 hadden we kamp het was super leuk en gezellig 
we deden heel vaak het weerwolven spel. We hadden in groep 7 ook 
de musical dat was ook super leuk, want ik had super veel rollen. 
Mijn hobby is ook toneelspelen.                         
                                               Marije 
 

 
                  

Groep 4: ik kwam hier op school, en dat was 
heel spannend. Die had ik twee keer gedaan.  
Groep 5: daar weet ik niets van. 
Groep 6: ik had juf Christine als juf.  
Groep 7: we waren op kamp en hadden een musical gedaan.  
Groep 8: het einde komt eraan. We hebben juf Liesbeth, meester Robert, 
meester jan en juf Thea. 
Peter Jepkema 
  
 
 

 
Hallo ik ben Jorrit en ik zit in groep 8. 
Ik vond het heel leuk op deze school, vooral in groep 7 
want toen hadden we kamp en musical. op kamp deden 
we levend stratego, 
en bij musical was het heel gezellig. Toch ben ik toe aan 
een nieuwe school, ik ga naar Dockinga havo/vwo. Ik wil 
alle meesters en juffen bedanken voor alle goede lessen 
hebben gegeven want anders ging ik niet naar 
havo/vwo.  

Jorrit Haaksma 



 
 
 
 


