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Herinnering: wijziging jaarkalender 
We zijn als team druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor het zaakvakkenonderwijs 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). 
We willen het liefste een methode waar al deze vakken zijn geïntegreerd. 
Op 21 januari 2014 is er ‘s middags een voorlichtingsbijeenkomst in Heerenveen, waar het team graag naar toe 
wil gaan.  
Om deze reden draaien we 21 januari 2014 een continurooster. Deze datum staat nog niet vermeld op de jaar-
kalender. De kinderen gaan dan van 8.30-14.30 naar school.  
De kinderen eten tussen de middag met de leerkrachten op school. Wilt u ze voor tussen-de-middag een lunch-
pakketje en wat drinken meegeven naar school? 
 
         Facebook? 
         Juf Anke werkt nu 1 dag per week voor ECNO. Ze is maandag en vrijdag aanwezig op De Gearing, de 

overige dag wordt wisselend ingevuld. We zijn zoekende naar een vorm om dit eenvoudiger te kun-
nen communiceren. O.a. kijken we of een Facebook van de school daar een rol in kan spelen. We 
houden u op de hoogte! 

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Kerstviering 17 januari 2014 

Jaargang 3, nummer 5 

Op de donderdagavond van 19 december kwamen we bij elkaar in de kerk 
voor de kerstviering. Het thema van de viering was: ‘Zie je al wat?’.  
Toen de viering begon was het podium voor in de kerk nog kaal, leeg en nog 
niet klaar voor het kerstfeest. Hoe verder we in de viering kwamen, des te 
meer er te zien was. Enzo, de toneelmeester ,bracht steeds meer materialen 
op het podium. Ook meldden steeds meer mensen uit de verhalen uit de Bij-
bel zich.  
Tijdens de viering werd duidelijk waar advent voor staat. Advent is een tijd 
van verwachten. Wachten op wat komen gaat, het prikkelt je verbeelding. Je 
komt al een beetje in de stemming voor het kerstfeest.  
We kunnen terug zien op een hele fijne kerstviering waarin we met elkaar 
steeds meer te zien kregen van het feest dat komen ging.  
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Het is alweer een tijdje geleden, maar voor iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat ieder-
een weer lekker uitgerust aan het nieuwe jaar kan beginnen. 
 
Op maandag 16 december heeft Sanne Vos een broertje gekregen: Thomas. Hartelijk gefeliciteerd! 
 
We hebben weer een nieuwe leerling bij ons in de klas: Arjo Gunnink. Welkom bij ons op school! 
 
Binnenkort starten we op 3 ochtenden met een extra kleutergroep. Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend 
krijgen de jongste leerlingen dan les van juf Tetty. Op de middag gaan de kinderen (die voor 1 januari 2014 vier jaar 
geworden zijn) gewoon naar het kleuterlokaal en krijgen dan les van juf Anna. De kinderen die na 1 januari op school 
zijn gekomen zijn ’s middags vrij. 
 
Waar breng ik ’s morgens mijn kind?: 
 

 
 
 
In week 3 en 4 is de letter van de week de W (van Winter) 
In week 5 en 6 is de letter van de week de V (van Vriendjes) 
 
Vanaf 13 januari is het thema “Vriendjes. Dit is een thema uit de methode Schatkist. Ook Pompom zal dan weer in de 
klas verschijnen.  

  maandag dinsdag woensdag donderdag 

Groep 1/2 Kleuterlokaal Kleuterlokaal Speellokaal Kleuterlokaal 

Groep 0 kleuterlokaal Speellokaal Kleuterlokaal Speellokaal 

Ids: Myn fiter is lek! (los) 

Agenda: 
Dinsdag 21 januari: continurooster (8.30
-14.30), dus eten mee naar school. 
Week 6: Spreekuurweek. 
Donderdag 15 februari gaan de rappor-
ten mee naar huis. 
Woensdag 19 en donderdag 20 februa-
ri: 10 minutengesprekjes. 
Week 9: Voorjaarsvakantie. 
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Rick en Geert hebben een kiepwagen. Het spul heet  
Electricity daar kan je heel veel mee maken. Het is leuk spul om mee te spelen. Het is 
elektrisch dus het rijd vanzelf dat is makkelijk .ER stond nog veel meer in het boekje. 

Wieger: ik moest een som 

maken en dan moest Martinus 

hem opschrijven. Bijvoorbeeld 

10+4 deed ik met de kraaltjes. 

En Martinus had een blad met 

sommen en dan zei hij de som 

en dan moest ik hem opzetten 

op het rekenrekje.  

Lolkje: we moesten met 

die poppetjes bijvoorbeeld 

2+2 doen en dan moest 

Perrie het opschrijven. Zo 
deden we dan om de beurt. 

We mochten niet met alle 

poppetjes doen.  

Jitse Willem: Wij zijn bezig 

met het rekenrekje.  

Rienk: Ik zeg de som en 
Jitse Willem moet het zo snel 

mogelijk opzetten. En dan 

moet ik de som opschrijven. 

En dat moest om de beurt.  

Ingrid: Ik moest met Lolkje 

gaan lezen. ik moest eerst 

voorlezen en daarna moes-

ten we met zijn tweeën en 

daarna moest Lolkje alleen 

.En we moesten in het veilig 

leren lezen boekje lezen en 

het duurt ongeveer 5 minu-

ten.   
Silke: Duo lezen met Rienk en 

Wieger. Groep 6 mag vaak 

met groep 3 duo lezen. Dat 

doen we vaak op dinsdag. We 

hebben dan een boekje van 

Veilig Leren Lezen. Dan lees 

ik eerst een blokje voor en 

daarna met zen allen en dan 

eerst de ene en dan de ander 

alleen. Rienk  en Wieger kon-

den het al heel erg goed.  

Wietse: Ik heb een flipper-

kast gemaakt. Spijkers in 

een plank  slaan en er elas-

tiekjes om doen. En je 

moest er een knikker in 

doen. Met het grote elastiek 

kon je hem weg schieten en 

met de knijpers moest je 

hem keren.  

Mandy: Ik ben aan het lezen 

met Alie. Eerst leest Alie voor. 

Dan lezen we samen en dan 

mag ik alleen lezen.  

De meiden van groep 6 

hebben zeepjes gemaakt. 

Het was iets van techniek. 

We moesten eerst spul 

smelten boven kaarsjes. 

We moesten in dat spul  

geurtjes  en kleurstof  

doen.  Het was wel moei-

lijk maar het is wel gelukt. 

Soms viel het bakje om.  
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We zijn alweer een paar weken naar school in het nieuwe jaar en zitten midden in de Cito toetsen. Dat is voor sommige 
kinderen altijd weer een spannende tijd.  
Gelukkig hebben ook tijd voor ontspanning en daar zorgt o.a. juf Zwaanette voor.  

Elke dinsdagmiddag hebben we van haar muziekles en we krijgen momenteel gitaar les. 
Dat vinden de kinderen erg leuk. Soms is het ook best wel moeilijk en je krijgt er, volgens sommigen, hele zere 
vingers van.  

Maandag 13 januari zijn we met de groep naar natuurmuseum “Bruinenberg” geweest in Zwaagwesteinde. 
We gingen vogels gluren in het museum. 
Vol verwachting zijn we ’s morgens om 9.00 uur vertrokken en om 9.30 uur was er een welkom  
door Carin. 
Zij heeft eerst heel veel verteld over allerlei vogels die hier voorkomen in Nederland. 
Daarna mochten de kinderen in tweetallen de vogels die op hun papier stonden gaan zoeken in het museum en 
met een verrekijker gingen ze op stap. (natuurlijk opgezette dieren).  
En tot slot moesten ze aan de hand van vragen een woord zoeken 
 
Rond 10.30 zijn we teruggegaan naar school. 
We hebben er samen nog over gesproken, we hebben  boekjes over vogels op-
gezocht en ze hebben in tweetallen hun ervaringen opgeschreven. 

Het was erg leerzaam, moeders  van Yorden, Amarens, Fleur en Doutsen be-
dankt dat jullie dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
Ondanks alle drukte en bezigheden van iedereen zijn er altijd ouders die mee 
willen helpen en rijden  
om dit voor de kinderen mogelijk te maken, bedankt.  
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De rust van de kerstvakantie lijkt al weer ver achter ons.  
In de eerst week na de vakantie hebben de kinderen hun werkstuk voor aardrijkskunde gepresenteerd. In tweetal-
len hebben de leerlingen enkele lessen gewerkt aan een leervraag of webkwestie over een land naar keuze. De 
presentaties werden in eerste instantie beoordeeld op inhoud en taalgebruik,  maar met elkaar hebben we ook 
gelet op de uitvoering van de presentatie. Hoe sta je voor de klas, ben je duidelijk te verstaan, probeer je de klas 
in te kijken of kijk je steeds naar beneden. Op al deze punten hebben de kinderen elkaar feedback gegeven. De 
bedoeling is hiermee je voordeel te doen bij een volgende presentatie.  

Voor groep 8 begint een spannende tijd. Naast de cito eindtoets in februari, is het nu ook de tijd voor oriëntatie op 
het vervolg onderwijs. Er is volop keuze in het bezoeken van informatie- en doedagen. 
Jongens en meisjes uit groep 8 maak hier, samen met je ouders, gebruik van.  Voor het vormen van een goed 
beeld of een school bij je past of niet is het belangrijk een kijkje binnen de school te nemen. 
 
In week drie en vier worden weer de cito M7/M8 afgenomen. De scores hiervan worden weer opgenomen in de 
plaatsingswijzer. 
 
Vanaf 20 januari staat juf Nicole op de maandagen voor de groep, juf  Liesbeth  werkt dan van dinsdag t/m vrijdag.  
Dit betekent dat wij afscheid nemen van meester Izaac. Namens alle leerlingen en hun juf bedankt voor je inzet. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 

Nieuwtje: 
 
We hebben de licentie van Groove.me aangeschaft voor Engels in de bovenbouw. 
Groove.me is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs. De eerste complete 
lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muz-
iek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. 
  
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden 
uitgebreid met woorden passend bij het thema. 
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We hebben allemaal wat 
 
Kent u het  liedje ‘We hebben allemaal wat’ van Elly en Rikkert? Alle personen die in het lied voorkomen, 
mankeren wel iets. De ene spuugt als ‘ie praat, de ander rekent met de tong uit d’r mond. Allemaal hebben 
ze iets geks of raars. Het mooiste van dat liedje is dat het allemaal niet uit maakt. Want we zijn allemaal 
mensen, zijn allemaal uniek en daarom houden we toch wel van elkaar.  
Ik hoorde laatst een versie van dat lied wat ik nog niet eerder had gehoord. Ik wil hem daarom met u delen.  
 
 
Kijk daar’s juf Tet, 
als ze langskomt hoor je het. 
Ze kuchtelt en blaft alle dagen. 
 
En op de rug van’t knol 
rijdt juf Anke voor d’r lol. 
Ze draagt dan zels zo’n apenpakkie. 
 
Juf Lies ligt op de bank, 
Z’is een beetje mank. 
Gevallen bij’t aantrekken van klompen. 
 
Als juf Annie eet 
is d’r maaltijd niet compleet 
zonder haar erwtencup-a-soupie  
 
We hebben allemaal wat,  
We zijn allemaal raar.  
En toch zijn we broertjes en zusjes. 
We hebben allemaal wat, 
We zijn allemaal raar. 
En toch houden we van elkaar.  
 
Om het kwartier 
hebben we plezier. 
Juf Chris stift dan weer eens haar lippen. 
 
Juf Nicole haar bril gaat af, 
het is een beetje maf. 
Als ze d’r boterham oppeuzelt.  
 
Heeft juf Anna geen tas 
dan komt zo’n poppenhoek van pas. 
De Pucatas mee tijdens een uitje. 
 
Romke is groot 
hij kan zo bij de dakgoot. 
Is het ook koud daarboven? 
 
Zo ziet u maar, leerkrachten zijn ook gewoon mensen.  



Bijbelrooster 

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  

20-01-2014 8.15-8.30 Inloopochtend 

21-01-2014 Continurooster (8.30-14.30) Kinderen lunchpak-

ketje meegeven 

13-02-2014 Rapporten mee 

Week 8 Nieuwsbrief/10 minutengesprekken 

22-02-2014—02-

03-2014 

Voorjaarsvakantie 

14-01-2014 Inleveren kopij Nieuwsbrief januari 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 4: 20 t/m 26 januari 
De schoonmoeder van Petrus wordt 
beter, Marcus 1:29-39 
De melaatse man, Marcus 1:40-45 
De verlamde, Marcus 2:1-12  
  
Week 5: 27 januari t/m 2 februari 
Jezus zoekt buitenstaanders op, 
Marcus 2:13-17 
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23
-28 
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-
6  
  
Week 6: 3 t/m 9 februari 
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19 
De zaaier, Marcus 4:1-20 
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-
34   
  

Week 7: 10 februari t/m 16 febru-
ari 
De storm op het meer, Marcus 4:35-
41 
De man die niet fris was, Marcus 5:1
-20 
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 
5:21-43  
  
Week 8: 17 februari t/m 23 febru-
ari 
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, 
Marcus 6:6b-13 
Vijf broden en twee vissen, Marcus 
6:30-44 
Jezus over het water, Marcus 6:45-
52  


