
 

 

Nieuwsgierig 

Aan de ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Vorige keer schreven we dat Wietske Soepboer 

aan het proefdraaien was. Inmiddels is zij 4 jaar geworden. Wietske, welkom op de Gearing! 

Het duurt niet lang meer en dan worden ook Karel Reinder van Goethem en Vere Kok 4 jaar. 

Daarom zijn zij/gaan zij ook proefdraaien. Veel plezier Karel en Vere! 

Volgende week zal juf Anke na enkel maanden afwezigheid weer terug keren op school. Op 

therapeutische basis zal ze enkele dagdelen vooral administratieve werkzaamheden 

uitvoeren. We heten haar welkom en wensen haar veel succes toe. 

Feest ! 
29 april vieren we bij de firma Hoogland  meester- en juffendag, maar ook het feit dat juf 
Annie dit schooljaar 25 jaar werkt in het onderwijs. Van harte gefeliciteerd !  Op deze dag 
willen we haar dan ook extra in het zonnetje zetten. 

Allerhande 
Fotosite 

Zoals u misschien al ontdekt had, is de site van de school niet meer up to date. Men is bezig 

met een nieuwe site. Tot die tijd wordt de oude site niet vernieuwd. Wel hebben we een 

aparte fotosite waar wel regelmatig nieuwe foto´s op komen. Neem daarom eens een kijkje 

op cbsdegearing.mijnalbum.nl 

 

Doekoe-spaaractie van De COOP: schoolpleinen 

Van 6 april tot en met 25 mei 2015 vindt voor de tweede keer de 

Doekoe-actie plaats bij Coop supermarkten. Dit keer wordt de actie 

georganiseerd in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, 

Arla en Unilever. Klanten sparen tijdens de Doekoe-actie voor 

sport- en spelmaterialen voor scholen uit de buurt. Dus winkelt u bij 

de Coop: spaar voor onze school ! 

Daarnaast worden er tien Schoolplein 14’s weggegeven: Kleurrijke 

schoolpleincoatings die schoolpleinen sportiever en uitdagender 

maken. Dus mee doen ! 

 

 

 

 



Agenda 

20 en 21 april: Eindtoets IEP voor groep 8 

27 april: Vrije dag ivm Koningsdag 

29 april: Meester- en juffendag bij Hoogland attractieverhuur in Oosternijkerk. (de rijders 

krijgen nog bericht) 

29 april: ’s Middags schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 

2 mei tot en met 10 mei: Meivakantie 

19 mei: sportdag voor groep 6, 7 en 8. Info volgt nog 

20 mei: schoolreisjes. Info volgt nog.  

21 mei: alle kinderen zijn ‘s middags vrij i.v.m compensatie schoolreisje. 

 

Emailadres 
Mocht u van emailadres veranderen ?  Graag dit doorgeven o.v.v. het oude en nieuwe adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 1 en 2 
 

We hebben weer een nieuwe leerling in de klas: Karel. Karel komt nu nog elke woensdag te 

wennen, maar in mei mag hij elke ochtend komen. We vinden het fijn dat je er bent.  

Ondertussen zijn we stiekem al bezig voor Moederdag. Dit valt dit jaar op de laatste zondag 

van de meivakantie (10 april). Wat we maken is uiteraard zeer geheim! 

Tot de Meivakantie is het thema nog lente. Hier is zo veel over te doen en te leren. De natuur 

om ons heen verandert steeds weer. De knoppen aan de takken zijn ondertussen al kleine 

blaadjes en de bloembollen bloeien al volop. Het weer werk ook goed mee. We kunnen 

lekker buiten bezig zijn. 

Op 20 mei gaan we op schoolreisje.. Hier krijgt u t.z.t. nog nader bericht over. We hebben er 

zin in! Het thema na de meivakantie is dan ook: op (school)reisje. 

Er zijn in de afgelopen weken al een aantal veterdiploma’s uitgereikt. Super! Gefeliciteerd.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



Nieuws uit groep 3 en 4 
 

Rekenen, taal, spelling, verkeer, topondernemers, begrijpend lezen, natuur, schrijven en ga 
zo maar door. Als je in groep 3/4 heb je het ontzettend druk. Elke dag leren we er weer heel 
wat nieuwe dingen bij. De laatste weken leren we heel veel over kikkers want sinds een paar 
weken staat er achter in de klas een bak met kikkervisjes. Elke ochtend verzamelen de 
kinderen zich rond de bak om te kijken of ze ook gegroeid zijn en of er nog iets spannends te 
zien is. Soms krijgt een kikkervisje zelfs een naam en wordt hij gevolgd om te kijken wat hij 
allemaal doet. 
 
In groep 3 zijn we de laatste weken bezig om weetteksten te schrijven. Afgelopen week 
hebben we met elkaar gesproken over sleutels. Waarvoor zijn sleutels, wat kun je er mee, 
wat voor soorten zijn er, heb je zelf ook een sleutel ergens van, waar zijn ze van gemaakt, 
…? Na dit gesprek zijn de kinderen bezig geweest om hier een korte tekst over te schrijven. 
De meeste kinderen hebben deze tekst bij mij ingeleverd om ze zo ook met u te delen.  
 

Jitse Willem: Een sleutel is van ijser. Hij is mooi maakt. Hij is 
om de deur los te maaken.  
 
Lotte: Met een sleutel kan je de der oopun doen en dan ken je 
naar binun. Ik heb een sleutel van de viets. Papa heeft een 
sleutel voor sijn motur. Mun moeder heeft een sleutel vor de de 
autosleutol. Dan kan se in de autoo.  
 
Marrit: Mijn papa heeft een sleutel voor de deuren. Ik hep ook 
een sleutel.  
 
Jasmijn: Dit is een sleutel. Met een sleutel kan je jou deur oopen maken of je outoow oopen 
maaken. 
 
Ids: Je kunt er mee de deur op slot doen en de auto deur ook op slot en dan neem je de 
sleutel mee in huis.  
 

Nynke: Mijn moeder gebruikt het vaak en mijn vader ook. Mijn 
mama gebruikt de deur en mijn vader voor de auto.  
 
Tjipke Jan: Hij is van ijzer. Ik heb geen sleutol. Hijt hat een sleutel 
de fagtautoow. Mem heeft ook een sleutel van het huis en van de 
auto en van het hok en van de fiets. Ik ha ek un sleutol van de fiets 
die wie in keer ien de put vallen en de fiets wie ek nog o slot.  
 
Mare: Je kunt de deur er mee oopen maaken en der zijn ook 
sleutelbosen. Dat zijn heel veel steuteuls bij el kaar en er zijn ook 
fiets sleutels en er zijn ook sloten met een sleutel en er zijn ook 

sleutels dus er zijn heel veel sleutels. Mijn papa heef ook sleutels en mijn mama ook.  
 
 
Groet van groep 3 en groep 4 en de juffen 
 

 

 

 



Nieuws uit groep 5 en 7 

 
Vrijdagmiddag  13 maart is groep 7 samen met groep 8 naar de techniek dag in Dokkum 

geweest. We moesten hiervoor naar het Dockinga college. Eerst kregen we allerlei 

informatie over diverse werkterreinen waarbij techniek een grote rol speelt . Hieraan 

verbonden was een leuke quiz met mooie prijzen. Daarna mochten de kinderen zelf aan de 

slag en konden ze met hulp van leerlingen van het Dockinga College een mooi molentje 

knutselen wat werkt op  zonne-energie. Ook konden we er nog een heuse 3-D printer 

bewonderen. 

  

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 27 maart hadden we een echte Himmeldei in Ee. Gewapend met containers, 

hesjes, plastic handschoenen en prikkers gingen we op pad om het in Ee heel schoon te 

maken. Dat is ons prima gelukt. 

  

 



Donderdag 2 april hebben we  ’s ochtend op school ontbeten. Ieder kind had voor iemand 

anders een heerlijk ontbijtje klaargemaakt in een mooi versierde doos. Het was heel gezellig. 

Daarna hebben we in de groep nog een Paasviering gehouden waarin diverse kinderen 

gedichtjes voorlazen en het Paas verhaal vertelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep 6 en 8 
 

Paasviering 

Donderdagochtend 2 april hebben we in de klas het paasfeest gevierd. We begonnen de dag 

met een ontbijt. De kinderen hadden een ontbijt voor elkaar gemaakt. Het was een 

geslaagde en gezellige viering. Hieronder ziet u een aantal (smul)foto’s . 

 

Verkeersexamen 

Het Schriftelijk verkeersexamen voor groep 8 vindt plaats op donderdag 16 april. In het 

examen staat het gedrag van de kinderen als voetganger en fietser centraal. De afgelopen 

weken hebben de kinderen op school al geoefend voor het schriftelijk verkeersexamen. 

Kinderen kunnen thuis ook het verkeersexamen oefenen, via de site van Veilig Verkeer 

Nederland (www.vvn.nl). 

De bouw iets voor jou? 

Op donderdag 16 april gaan we met klas op bezoek bij Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) 

in Dokkum. Door het bedrijfsbezoek komen de kinderen in aanraking met de bouw en 

kunnen ze ontdekken of ze geïnteresseerd zijn om in de toekomst de bouw in te gaan. Voor 

meer informatie over het thema kunt u de site www.debouwietsvoorjou.nl bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvn.nl/
http://www.debouwietsvoorjou.nl/


Het riool 

Op dinsdagmiddag 28 april staat er een gastles gepland over het riool. Dit belooft een leuke 

middag te worden. In mei gaan de kinderen een excursie maken naar de rioolwaterzuivering. 

Hierover krijgt u nog bericht. 

IEP Eindtoets  

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 in april 2015 verplicht een eindtoets. 

De eindtoets wordt dit jaar op maandag 20 april en dinsdag 21 april afgenomen. Met deze 

eindtoets kan uw kind laten zien wat hij in acht jaar basisschool heeft geleerd.  

Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze 

afnemen. De school heeft voor de IEP Eindtoets gekozen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie 

Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE. 

Een verplichte eindtoets, wat verandert er? Anders dan afgelopen jaren wordt de eindtoets in 

april afgenomen.  

De uitslag van de eindtoets kan het inmiddels al uitgebrachte schooladvies alleen positief 

beïnvloeden. We hebben namelijk al een advies gegeven n.a.v. de Friese plaatsingwijzer.  

Wat meet IEP, de nieuwe eindtoets? De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden 

lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets 

geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een 

schoolniveau. 

 De IEP Eindtoets:  

- meet lezen, taalverzorging en rekenen;  

- geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;  

- sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie 

van OCW.  

Schoolvoetbaltoernooi 

Op woensdagmiddag 29 april organiseert voetbalvereniging Ropta Boys het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8. Dit jaar zal het toernooi worden gehouden op 

sportpark de Fiver in Oosternijkerk. Supporters zijn 

van harte welkom!  

Het schoolvoetbaltoernooi valt dit jaar op dezelfde 

dag als onze meester-/ en juffendag, de kinderen die 

hieraan mee doen mogen dan ook in Oosternijkerk 

blijven. Te zijner tijd krijgt u hier nog meer bericht 

over. 

 

Groetjes van groep 6/8  


