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9 Schoolvoetbal 
Het jongensteam van Cbs De Gearing heeft op woensdag 23 april het schoolvoet-
baltoernooi gewonnen. Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreisje 
Woensdag 14 mei  is het zover. Dan gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje. 
Groep 1/2/3 gaat naar Nienoord. Groep 4/5/6 naar Duinenzathe. 
We hebben daar al erg veel zin in. Na de mei- vakantie volgt er meer informatie. 
 

 

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Paasviering 
25 april 2014 

Jaargang 3, nummer 8 

Donderdag 17 april hadden we een paasviering op 
school. Na de paasmaaltijd, met allemaal lekkernijen, 
hebben we deze gevierd in de grote zaal. Diverse 
kinderen hebben de lezingen en gebeden gedaan. 
Samen hebben we mooie paasliederen gezongen be-
horende bij het veertigdagenproject wat we op school 
hebben een gevolgd. De rode draad hierin was een 
schatzoeker, die op zoek ging naar de ware schat. 
Uiteindelijk vond hij deze in school m.b.v. zijn schatkaart 
en de kinderen.  In de schatkist zat  “Het Licht” ( een 
kaars en de Bijbel). De mooiste schat die je maar kunt 
vinden.  
Het was een fijne viering zo met elkaar. 
 
Zie voor meer foto’s op pagina…... 
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* Zoals u heb kunnen zien zijn ze druk bezig met onze tuin/schoolplein. Het wordt al echt mooi, met extra ruimte op 
het plein en lekker zacht gras om op te spelen! 
* Groep 2 is de afgelopen weken bezig geweest met rekenen met de eierdoos (10 tal). Hoeveel moeten er nog bij om 
10 te krijgen? Hoeveel is 1 doos met 4 losse eieren? (14) 
* Na de Meivakantie zijn we begonnen met het thema: op (school)reis. We hebben het over verschillende manieren 
van reizen (en natuurlijk ook over de bus). En wat neem je zoal mee op reis? 
* We hebben al veel letters geleerd: s, h, p, b,v, w, k, t, l en de i en de a. Dus we kunnen ook woordjes maken zoals 
wip, kip, was en tas. 
* Prikbord. 
Nieuws, oproepjes, gevonden voorwerpen e.d. kunt u op het prikbord vinden. Dus regelmatig even kijken. 
* We hebben nu ook 5 kikkervisjes in de klas. 
De eikeltjes zijn ook al aardig gegroeid, het worden al kleine eikeboompjes. 
 
Tjipke-Jan: Ik wit wer juf Anke haar holtsje is! 
Xanthe: De ferlúster-juf wie hjir! 
 
Wat moet een kind kunnen als het op school komt? Op internet kunt u verschillende lijstjes vinden. Eén daarvan is 
bijvoorbeeld: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/111787-wat-moet-een-kind-kunnen-voor-het-naar-de-
basisschool-gaat.html Een greep hieruit: 
Een kind moet: 
- om hulp kunnen vragen als dit nodig is  
- zelfstandig naar de wc kunnen gaan en hierbij zelf de billen kunnen afvegen  
- zichzelf kunnen aan- en uitkleden  
- op zijn/haar beurt kunnen wachten  
- korte tijd geconcentreerd zelfstandig kunnen werken  
- eenvoudige instructies kunnen begrijpen en uitvoeren 
- een beetje kunnen tellen 
- herkennen van groepjes van 2 en 3 stuks zonder te hoeven tellen 
- begrijpen van hoeveelheidsbegrippen als meer, minder, meeste, minste, evenveel 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Agenda: 
 Woensdag 7 mei: schoolfotograaf. 
 Donderdag 8 mei: de leerlingen zijn eerder uit (meer info volgt nog) 
 Zondag 11 mei: Moederdag.  
 Woensdag 14 mei: Schoolreisje (8.30 – 15.15 uur)  
 Woensdag 21 mei: kinderen vrij i.v.m. personeelsdag. 
 Donderdag 29 mei: vrij i.v.m. hemelvaartsdag. 
 Maandag 9 juni: vrij i.v.m. Pinkstermaandag. 
 Woensdag 11 juni: vrij i.v.m. jaarvergadering van het personeel. 
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Feest, Feest het is vandaag groot feest             Onze juf Nicole trouwt met Bote! Wij willen in groep 6 hierover 

vertellen.                   In groep 3 hebben we de prachtige bruidskleren na gemaakt

               Een mooier feest er dit jaar niet geweest 

 

 

 

 

 

Feest van juf Nicole en Bote 
Om 15:45 ben ik naar feest gegaan. Het feest was in Kollumeroord. Mijn tante heeft mij  gebracht. Wij kregen een 
bellenblaas. Als juf Nicole en Bote aankwamen, gingen wij bellenblazen. Juf Nicole en Bote zagen er mooi uit!  

Van Wietse 

Juf haar feest 
Zaterdag was juf haar feest daar gingen groep 3,6,7en8 er na toe. We gingen met de auto er naar toe. Toen we daar 
kwamen, moesten we bellenblazen. Toen kwamen Juf Nicole in een jurk en Bote in pak. Daarna gingen we naar 
binnen. We gingen daar zitten en kregen wat drinken en een Cakepop. Hierna hebben we een zelf bedacht liedje 

gezongen. Toen hebben we het cadeau gegeven. Het cadeau was een geldboompje.  RICK 

Het feest van juf nicole 
Als eerst zijn we er heen gereden .en toen kregen we een beleblaas van juf en .toen kwam de bruid. En toen die er 
waren moesten we allemaal bellen blazen en. Toen gingen we het cafe in en hebben wat lekkers gekregen 
en .daarna wat drinken .en toen hebben we een liedje voor de bruid gezongen daarna moesten we weer naar huis 

eind.    GEERT 

 

 

 

 

Zaterdag gingen bote en nicole trouwen.  
eerst moesten we efen wagten want ze moesten zig nog efen klaar maken. 
Toen ze buiten kwamen moesten we bellen blazen. 
Dus moesten dwars door de bellen heen lopen. Toen gingen we naar binnen en moesten aan een tafel zitten. Toen 
konden we bote en nicol een hand geven. Er stonden lekkere hapjes op de tafel. Maar de familie van bote en nicol 

waren er ook. Iedereen kreeg ook drinken en een lollypop. Einde      Jasper  

 

 

 

 Vervolg op pagina 6 
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Wisten jullie dat: 
 
* er kampioenen in deze groep zitten? De meisjes met volleybal dit echt zijn geworden? 
*ook de jongens een grote kans maken om kampioen te worden met voetbal! Zet hem op!! 
* er al heel veel kinderen in groep 4 hun tafeldiploma hebben, ze super hun best doen. 
* Ze met himmeldei erg hun best hebben gedaan!....en van tevoren veel plezier hebben gehad met de veiligheidsjassen. 
 

 
* Ze tijdens de schrijflessen een eigen boekje hebben gemaakt!  

 
Pasen   
 
Als ik aan kinderen vraag waar ze aan denken bij het woord Pasen, vertellen ze me heel vaak dat ze dan denken aan de 
eieren, de paashaas, en het paasvuur. Maar als je christen bent, (in Jezus gelooft,) denk je verder dan alleen de paas-
haas, eieren en paasvuur. Christenen kijken ook naar de echte reden waarom we Pasen vieren.  
Daarom hebben we donderdag 17 april samen het paasfeest mogen vieren. 
Samen op school gegeten en daarna de dood en opstanding van Jezus mogen herdenken. 
Erg waardevol om dit samen met elkaar te kunnen doen. 
Vooral ook de activiteitencommissie en ouders heel erg bedankt voor hun onmisbare hulp.  
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Groep 7/8 heeft mee gedaan aan het ontwerpen van een drietalige educatieve app.  Ze hebben dit prima gedaan 
en zijn uiteindelijk geëindigd bij de laatste drie. Een eerste prijs zat er niet in, maar een mooi prestatie is het zeker.  
Uit handen van  Pytsje de Graaf ontvingen de pitchers een boekenpakket met daarin: Nederlands-, Engels- en 
Friestalige boeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersexamen 
Op 10 april is in groep 8 het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Alle leerlingen zijn geslaagd en kunnen dus 
veilig op de fiets naar hun volgende school. 

 
Nestkastjes 
Op 10 april hebben groep 7/8 nestkastjes gemaakt. Eerst kwamen twee mensen in onze klas. De ene was van de 
Klyster en de andere was van Staatsbosbeheer. Ze legden eerst wat uit over vogeltjes. 
Daarna gingen we bezig met het bouwpakket. Met hamers en spijkers timmerden we het in elkaar. 
Als we klaar waren mochten we de nestkastjes verven. En later gaan we ze nog ophangen 
bij de bomen van het Flaakspad. Op 10 mei wordt het geopend.  
Gemaakt door : Esther Postmus groep 7 

 
Nestkastjes. 
0p 10 april hebben groep 7/8 nestkastjes gemaakt. Die nestkastjes zijn voor de opening van het Flaakspaad in het 
bos. Wij hebben het met twee mannen gedaan, een man was van Staatsbosbeheer en die anderen man was van 
de Klyster. Eerst legden ze uit hoe we het moesten doen. Daarna kregen we een bouwpakket, in dat bouwpakket  
zaten allemaal houten plankjes. Van die houten plankjes gingen we de nestkastjes maken, dat moesten we zelf 
doen. We kregen soms wel hulp van die twee mannen. Toen we de nestkastjes klaar hadden hebben we ze ook 
nog geverfd. Het was soms een beetje moeilijk, maar verder vond ik het leuk om te doen! 
Geschreven door : Demi Hoekstra uit groep 8.  
 

Nestkastjes 
Wij hebben donderdag 10 april nestkastjes gemaakt.  
We kregen een bouwpakket met een bouwtekening erbij. 
Zo was het heel gemakkelijk om het nestkastje te bouwen. 
Toen we klaar waren met timmeren mochten we het nestkastje verven. 
Dat vond ik zelf heel leuk om te doen. De nest kastjes komen te hangen bij 
het Flaakspaad in het bos. Dat gaan wij zelf doen. 
 
GPS route 
Ook hadden wij op 27 maart een GPS route (een soort speurtocht) 
door Dokkum. Dus we gingen eerst naar Dokkum. 
Toen parkeerden we de auto en gingen naar het Admiraliteitshuis. 
Daar kregen we uitleg over het GPS -systeem. We gingen het in groepjes doen. 
Ik zat bij Arjen en Jorrit. Maar we vonden het allemaal niet echt leuk. 
Gemaakt door: Eelke Veltman van groep 8  

 
 

Vervolg op pagina 7 en 8 
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Vervolg groep 3/6 
Feest van juf Nicole en Bote. 
Eerst gingen we buiten op juf en Bote wachten. 
Dan kregen we een belleblaas en toen kwamen juf en Bote aan lopen en toen moesten we op de belleblaas blazen. 
Daarna gingen we naar binnen en toen kregen we wat te drinken en ook nog cake pops en toen gingen we juf en Bote 
feliciteren. 
Ten slotte gingen we een lied voor juf Nicole en Bote zingen en toen gaf juf Liesbeth een cadeau aan juf Nicole en Bote 
en dat cadeau was van de hele school. Ingrid       
 
H et feest van juf Nicole en Bote  
Er was een feest van juf en Bote  ze gingen een soort van trouwen. ze houden het toen op : 12 april ’14  
Het was een heel leuk feest juf had een korte jurk met plooien en een soort linden riem [rood ]plus een vest en die was 
rood zo    zag juf er uit. Bote had een gewone broek aan en een  netjes vest aan. Er stonden alemaal hapjes en drankjes 
de kinderen van groep’3,6,7en 8 mochten een lied zingen. 
Daarna kwamen er nog meer familie leden van juf en Bote. EINDE   MARIN 
 
Feest van juf Nicole en Bote. 
Eerst gingen we buiten wachten op juf en Bote en we kregen allemaal een belleblaas en toen ze er aan kwamen moes-
ten we bellenblazen. 
Dan gingen we naar binnen en kregen we drinken en een cake pop. 
Daarna gingen we een liedje zingen die groep7\8 had bedacht. 
Ten slotte gingen we weg  Alie Renske          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze foto vindt juf Nicole heel mooi. Wij wensen haar en 
 Bote heel veel geluk en voorspoed voor de toekomst! 
 Groep 3 en 6 & juf Christina 
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Nestkastjes. 

Op donderdag  10 april hebben we nestkastjes gemaakt voor de opening 

van het Flaakspaad. Er kwamen twee mannen, een van het Staatsbosbeheer en  

een van de Klyster. Ze legden eerst uit hoe we het moesten doen. Toen gingen  

we ze maken. We moesten ze eerst in elkaar timmeren , daarna mochten we ze  

verven. We gaan ook nog een keer in de nestkastjes kijken of er ook vogels in zitten. 

Gemaakt door: Anna Reinouw  uit groep 8 

De GPS route.  

Op donderdag 27 maart hebben de leerlingen van groep 7/8 van De Gearing in Ee een GPS route gelopen in Dokkum. 

Elke keer moesten we lopen naar het rode stipje en als we daar waren kregen we een vraag waarbij je en foto of tekening 

moest maken ofeen tekst moest  schrijven. Eén van de vragen was: Wat is één van de verdedigingsmiddelen van Dok-

kum?  Het antwoord was, de kanonnen . Ik vond het een leuke middag en het was ook nog eens mooi weer. 

Alie Jellema. 

Nestkastjes 

10 Mei is de opening van het nieuwe bospad het Flaakspaad. Wij ,groep 7/8 van CBS De Gearing, hebben op  10 april 

nestkastjes gemaakt voor het nieuwe bospad. We hebben ons best gedaan om ze zo mooi mogelijk te maken. Ik ben 

benieuwd hoe het eruit komt te zien als ze aan de bomen hangen. 

Helena Iedema. 

De Sedermaaltijd 

De Sedermaaltijd is een belangrijk onderdeel van het Peasach feest. Die maaltijd is een herinnering aan de slavernij in 

Egypte. Groep 7/8 heeft ook een soort van Sedermaaltijd gehad. Er stonden allemaal producten op tafel en ze hadden 

allemaal een betekenis: 

Matses: De platte, ongezuurde matses zijn een herinnering aan de haast die er was bij het vertrek uit Egypte, er was geen 

tijd om het deeg te laten rusten en rijzen. 

Ei: Een ei is het symbool van een nieuw leven, een nieuw land. 

Mierikswortel: Mierikswortel is heel scherp je krijgt er tranen van in je ogen, het herinnert aan de zware tijd in Egypte. 

Zout water: zout water is herinnering aan de tranen van de slaven in Egypte. 

Peterselie en radijsjes: Een teken van vrijheid, want als slaaf kreeg je nooit verse groenten. 

Charoset: Dit is een pasta van: noten, appels, rozijnen en kaneel. Het lijkt op leem waar in Egypte de stenen van worden 

gemaakt. 

Lamsbotje: Een herinnering van het lammetje dat ze hebben gegeten die avond ervoor. En het bloed aan de deurposten. 

Andele Veltman 

Nestkastje maken : 

Op donderdag 10 april moesten we nestkastjes maken. Je kreeg een bouwpakket en die moest je in elkaar timmeren. Als 

je daarmee klaar was mocht je het nestkastje verven.  

Het project was voor de opening van het Flaakspaad . Je mag het nestkastje zelf ophangen en na een tijdje mag je erin 

kijken of er ook een vogeltje in zit.  De mensen die ons hielpen  waren van de Klyster en van Staatsbosbeheer. 

Vriendelijke groet, Arjen. 

                  

Nestkastjes 

Groep 7/8 heeft op 10 april nestkastjes gemaakt. Met hulp van Staatsbosbeheer en de klyster hebben we ze in elkaar 

gezet. Ik vond het best wel moeilijk, met dat timmeren en zo. Het was een bouwpakket en daarin zat een bouwtekening. 

Als de nestkastjes af waren mocht je ze leuk verven. Dat vond ik nog het leukste! Niemand heeft hetzelfde kastje gema-

akt. Groep 7/8 gaat ze ook nog ophangen in het bos aan de bomen. Dat lijkt heel erg leuk en mooi voor de opening van 

het Flaakspad op 10 mei. Ik weet zeker dat het er heel leuk en vrolijk uit zal zien! 

Groetjes sibylla 

Nestkastjes 

We hadden een bouwplaat op de muur te hangen zodat we wisten hoe we het in elkaar moesten zetten. Ik vond het niet 

zo leuk, want je moest timmeren. Daarna werd het wel leuk omdat we mochten verven. De nestkastjes zijn voor in het bos. 

Want het Flaakspad wordt geopend op 10 mei. In het begin moesten we raden wat voor soort vogelbeeldjes er waren. 

Groetjes Marije de bruin 
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Nestkastjes maken, 

Donderdag 10 april hebben wij,  gr7/8, nestkastjes gebouwd. Dat was heel leuk. Het was een project voor de opening 

van het nieuwe pad in het bos van Ee, het Flaakspaad. We hebben de kastjes met een bouwpakket in elkaar gezet. Er 

waren ook twee mannen bij. Een van de Klyster en een van het Staatsbosbeheer. Daarna hebben we ze geverfd. Op  

de bovenkant van het kastje zat een plaatje die je er zo vanaf kunt halen zodat je later, als ze in de boom hangen, kunt 

zien of er ook vogeltjes in zitten. We gaan ze ook nog zelf op hangen. 

Groetjes van Ype Zaal 

Nestkastjes, 

Op 10 april kwamen er twee mannen bij ons in de klas. De een was van Staatsbosbeheer en de ander van de Klyster. 

Ze gaven ons allemaal een bouwpakket met hout erin. Dat gingen we in elkaar zetten in de crearuimte. Het was heel 

lawaaierig omdat iedereen zat te timmeren. De mannen hadden een bouwtekening mee genomen en die gingen we 

plaatje bij plaatje namaken. Uiteindelijk was hij klaar en konden we hem gaan verven en toen was hij klaar. De nest-

kastjes komen in het bos bij het Flaakspaad  te hangen . We mogen ze zelf ophangen. Later gaan we weer kijken of er 

ook eieren in zitten.  

Gemaakt door Nynke Holwerda 

Fiets les 

Op woensdag 9 april kregen de kinderen van groep  7/8 fietsles. Eerst kregen we een filmpje te zien en daarna een 

paar vragen. Toen gingen we naar buiten en moesten we een parkoers fietsen. Met of zonder tas  en na de fiet les 

keken we een filmpje van Danny Macaskill. 

Rutger Seldenrijk 

Nest kastjes  

Wij( groep 7/8) hadden 10 April nestkastjes gemaakt  voor het nieuwe bospad in Ee. Het was heel leuk. Daarna hebben 

we ze leuk geverfd. We hopen dat er heel veel vogels op af komen 

Peter Jepkema 

NESTKASTJES 

Op 10 april ’14 hebben wij nestkastjes gemaakt, het was heel leuk. De nestkastjes zijn voor de koolmees, de pimpel-

mees, de roodstaart en de ringmus. De boswachter had ook model vogeltjes mee genomen. De nestkastjes waren voor 

de opening van het Flaakspaad. Hopelijk zitten er vogels in te broeden in de nestkastjes.                                                                                                                      

Gemaakt door Jorrit Haaksma 

Nestkastjes 

Wij hebben op 10 april nestkastjes gemaakt. Die hebben we gemaakt voor de opening van het Flaakspaad, want ze 

komen in het bos te hangen. Toen we die kastjes maakten was er iemand van Staatbosbeheer en iemand van de Kly-

ster die ons hielpen met het maken. Als het nestkastje in elkaar zat mocht je je  kastje verven. Ik heb er allemaal bloe-

metjes op geverfd.   

Gemaakt door Kristine 

Gps tocht 

Wij groep 7/8 gingen 27 maart naar Dokkum, omdat de leerkrachten het leuk leek om dit met ons te doen. We gingen in 

het Admiraliteitshuis.  Daar was een man die ons naar de kelder bracht.  Die man legde uit hoe de gps moest werken 

en hij liet ook nog een paar foto’s zien.  We moesten ook groepjes maken ik zat met:  Alie , Helena en met juf Christina.  

We gingen weg, het was best wel moeilijk maar het lukte wel.  We waren als tweede binnen en ik vond het echt heel,  

heel erg leuk. Gemaakt door: Remco de bruin  

 



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  

26 april - 5 mei Meivakantie 

Week 19 Spreekuurweek 

7 mei Schoolfotograaf 

8 mei Kinderen v.a. 11.30 vrij 

14-16 mei Schoolkamp groep 7/8 

14 mei Schoolreisje groep 1 t/m 6 

15 mei Groep 1 t/m 6 middag vrij 

21 mei Personeelsdag CBO Dongeradeel 

Kinderen vrij 

22 mei Informatie ouderavond (uitnodiging volgt) 

28 mei 8.15-8.30 Inloopochtend 

29-30 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

Week 22 Nieuwsbrief 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Vijftigdagentijd en Pinksteren 
 
Week 17: 21 april t/m 27 april 
De geboorte van Samuël, 1 
Samuël 1 
Het lied van Hanna, 1 Samuël 
2:1-10 
Samuël hoort een stem, 1 Samu-
ël 3:1-18  
Week 18 + 19: vrij  
Week 20: 12 mei t/m 18 mei 
De ark van God, 1 Samuël 4:1-
11 

Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22 
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 
5  
Week 21: 19 mei t/m 25 mei 
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-
7:1 
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14  
Week 22: 26 mei t/m 1 juni 
Israël wil een koning, 1 Samuël 
8:1-22 
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Sam-
uël 9:1-10 

De ontmoeting met Samuël, 1 
Samuël 9:11-25  
Week 23: 2 juni t/m 8 juni 
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26
-10:4 
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 
10:5-12 
Pinksteren, Handelingen 2 


