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Hoofdluis 
Nogmaals uw aandacht voor hoofdluis. Ook bij kinderen van onze school zijn deze 
vervelende kriebelbeestjes weer gesignaleerd! Mocht u ze bij uw kinderen aantref-
fen, licht dan ook graag even de school in. 
 
Op dit moment voeren we op school geen hoofdluiscontrole uit, omdat we hiervoor 
te weinig vrijwilligers hebben. Daarom willen we u vragen om zelf de haren van uw 
kind regelmatig te controleren. Op deze website kunt u meer informatie vinden 
over hoofdluis. 
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=&dossierid=42 
 

Oproepje 

Als team zouden we heel graag op onze nieuwe website een aantal ervaringen 

van ouders en (oud)leerlingen van onze school willen plaatsen. Uiteraard hoeft u 

niet helemaal zelf een stukje te bedenken, maar zullen wij u een aantal vragen 

sturen, die u helpen om u ervaring met de school te omschrijven. 

Wilt u graag uw ervaring met onze school delen, dan kunt u zich aanmelden via 

directie@gearing-pcbodongeradeel.nl We zullen dan zo spoedig mogelijk contact 

met u opnemen. 

 

Schoenmaatjes 

We hebben als school besloten om 1x in de twee jaar mee te doen aan Actie 

Schoenmaatjes om voldoende enthousiasme bij de ouders en kinderen voor de 

actie te houden. In de even jaren doen we mee aan de actie, in de oneven jaren 

niet. 

Schoolfruit 

Jaar na jaar hebben we ons aangemeld voor schoolfruit, maar helaas zonder re-

sultaat. Maar de aanhouder wint:: Dit jaar zijn we ingeloot voor schoolfruit. Dit be-

tekent dat de kinderen in de periode van begin november t/m april 3x per week op 

school fruit krijgen aangeboden. De schoolfruit dagen zijn: dinsdag, woensdag, 

donderdag. Op deze dagen krijgen de kinderen een stuk fruit van school. De 

maandag is al een fruitdag en dat willen we graag zo houden. 

 

We streven er naar om aan het einde/begin van iedere week u per e-mail te infor-

meren over  het fruit dat de daarop volgende week wordt aangeboden. Mocht er 

iets bijzitten wat u kind echt niet lust (we zullen uw kind wel stimuleren om 

het eens te proberen), wilt u dan een gezonde vervanging meegeven? 
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Namens het bruidspaar heel hartelijk bedankt voor 
alle attenties, kaarten en andere vormen van mede-
leven die wij hebben mogen ontvangen van alle ou-
ders en kinderen. 
 
We kijken terug op een prachtig mooie dag! 
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We hebben weer een nieuwe leerling in de klas Johannes (het broertje van Anne-Jan) . Hij wordt binnenkort 4 jaar en 
komt dan elke dag. We vinden het fijn dat je er bent.   
 
Het thema waar we nu over werken is:  “Raar maar waar”, het thema van de Kinderboekenweek 2015. 
 
We hebben ook weer een letter geleerd: de letter G (van Getal) en straks leren we de letter R (van RaaR maaR 
waaR). De kinderen mogen weer iets meenemen wat met de R begint. Dit komt dan op de plank in de gang te staan.  
 
Wilt u thuis ook oefenen met de jas aan doen, de billen vegen, de schoenen aan doen e.d.? 
 
Het volgende rijmpje leren de kinderen nu op school: 
 
Raar maar waar. 
 
Hokus pokus met wat franje 
Rood en geel wordt … 
 
Hokus pokus met een zoen 
Blauw en geel wordt … 
 
Hokus pokus met wat raars 
Rood en blauw wordt … 
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De afgelopen weken werken aan allerlei technieken. Dit is alvast een voorproefje van wat er komen gaat tijdens de 
Kinderboekenweek.  
 
Vanuit het thema " Raar maar Waar", wat zal gaan over natuur, wetenschap en techniek, willen wij in onze groep 
vooral de kant van de techniek naar voren halen.  
 
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. Dat je binnen de groep op heel veel manieren aan techniek kunt werken 
laten de volgende foto's zien. 
 

 



Groep 5/7 

Nieuwsgearig Pagina 4 

 
“Als je gelooft in je eigen kunnen,  

is succes bijna vanzelfsprekend” 

 

Nog maar bijna 7 weken naar school en al zoveel gedaan. 
We hebben even aan elkaar moeten wennen maar het is erg fijn samen. 
Zo zijn er elke week twee kinderen, uit elke groep 1, die samen allerlei dingen mo-
gen doen. 
Zo zijn Johannes en Rienk hier samen bezig om onze visjes schoon te maken, erg 
gezellig zo te zien. 
 
Elke maandagochtend mogen de kinderen zendingsgeld meenemen, en wat een 

verrassing toen Pier-Jan, Chantal, Johannes, Anouk en Marijke met extra geld op 

school kwamen omdat ze voor de zending kaarten hadden verkocht en het geld in 

de zendingspot stopten…SUPER! 

 

Maandagmiddag 28 september zijn we met groep 5 en 6 naar de bibliotheek in Dok-

kum geweest. Christina van der Meulen heeft ons veel verteld en er waren  puzzel-

opdrachten voor de kinderen. 

Dinsdagochtend 29 september zijn we met de kinderen naar “ de Wissel” in Dokkum 

geweest, de afgelopen weken waren we erg bezig met gescheiden afval en ook het 

hergebruik van oude spullen die naar “De Wissel” gebracht konden worden was leuk 

om te zien.  

 

We hebben vaak een beroep op de ouders moeten doen om ons overal naar toe te brengen. HEEL ERG BE-

DANKT, wij waarderen dit heel erg. 

 

Vrijdag 11 september is groep 5 samen met groep 4 naar OPUS 3 geweest. 

groep 5 schreef hun ervaringen hierover op. 

 

Wieger zei:                                                                                              
Bij opus3 mochten we in een trijntje zitten                                                                                  

bij de anderen was het trijntje om gevallen we                                    

mochten ook op de djembee en op de gitaar en we  

mochten onze pet versieren 

 

Perrie zei: 
Vrijdag gingen we naar opus 3. Het dansen was stom.  

Ik vond gitaar het leukste.  

De theater was ook wel leuk. Het trommelen was ook wel leuk 

 

Rienk zei: 

We waren naar opes 3 er was een treintje en er was 1 karetje omgevalen met mensen 1 naar het ziekenhuis 

gebracht en ze valde tegen de stoep rand en we haden gitaar gespeeld en zembees gespeeld dansen zingen 

 

Mandy zei: 
Wij zijn naar opus3 geweest dat was heel leuk wij moesten dantzen maarr dat was niet luik er was ook een 

trein en daar mogden we. Wei gingen eruid en dan mogden andeer kinderen en de laatste kinderen zaten in de 

trein en de trein viel om. 

 

Lolkje zei: 

Vrijdag 11 september 2015 gingen we op schoolreis naar Dokkum naar de opus3 en toen gingen we dansen en 

gitaar spelen en diabetes ik vond gitaar spelen het leukst 

 

Martinus wilde graag wat over school vertellen: 
Ik vind het leuk in groep 5. Het rekenen gaat goed en spellingen taal. En nieuwsbegrip ook en topondernemers 

gaat goed. En gym gaat ook goed. En buiten spelen in de pannakooi ook. En in het lokaal ook. Want we zitten 

dicht bij juf en dat gaat heel goed. 
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De voorbereidingen voor de school-, kerk-, gezinsdienst zijn in volle gang. De kinderen uit groep 6/8 hebben de decors 
geschilderd, het resultaat mag er zijn.  
 
Volgende week start de Kinderboekenweek.  Vanuit het thema “Raar maar waar” gaan we ons bezig houden met tech-
niek. Voor de sloophoek kunnen we nog oude materialen gebruiken, heeft u nog een apparaat staan wat door de kinderen 
uit elkaar gehaald kan worden, dan kunnen wij dat wel gebruiken. 
 
 

 
 
 
 
Voor dinsdag 6 oktober staat er een uitje gepland naar vleesverwerkingsbedrijf Weidenaar in Dokkum.  
 
Het is de bedoeling dat bloon  door de kinderen thuis gemaakt wordt.  Bij hoofdrekenen hebben de tafels op dit moment 
alle aandacht.  
 
 
Groeten, 
Jan Jongsma en Liesbeth Tolsma 
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Patrick was ziek en vertelde het volgende: 
Ik ga nieuwe schoenen kopen in de Scapino. Ik ga adidasen uit zoeken. 

Ja deze zijn cool ik wil deze en wij gaan weer weg bedankt meneer en de  

volgende dag ik voel me niet lekker blijf maar thuis 2 weken later ik kom 

op school hey Patrick ben je weer beter het is pauze hiep hiep hoera en 

dat was het. 

 

HOERA een broertje 

Patrick Meerstra heeft een broertje gekregen. 

Levi, een prachtige naam. 

Wij wensen hen veel geluk. 

 
In de weken tot de herfstvakantie staat de kinderboekenweek centraal. 
We starten a.s. zondag met de Kerk-School-Gezinsdienst. De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen. 
Op 8 oktober staat ons volgende uitje op de agenda, passend bij het thema RAAR MAAR WAAR!  
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Schoolschaatsen 
We hebben door de reisafstand en het verminderde enthousiasme bij de kinderen besloten om dit jaar niet mee te 
doen aan schoolschaatsen. We zullen later dit jaar bekijken of het mogelijk is om de nieuwe ijshal in Leeuwarden 
een keertje te bezoeken. 
 

Op de fiets naar school 

Er bestaat onduidelijkheid over wanneer je nu wel en niet op de fiets mag komen.  

Woon je aan: Fivershof, Bernhardstrjitte, dr. Ruinenstrjitte, Stienfeksterwei na de kerk of buiten Ee, dan mag je op 

de fiets naar school. In alle overige gevallen graag te voet. 

Studiedag personeel op 12 oktober 

Deze datum zijn we vergeten om op de jaarkalender aan te geven. Onze excuses hiervoor. 

Open ochtend Kinderboekenweek 

Op woensdag 14 oktober van 10.30-12.00 hebben we weer een open ochtend n.a.v. de Kinderboekenweek. U bent 

deze ochtend van harte uitgenodigd. 

Crea middag 

Helaas beschikken we op dit moment nog over te weinig hulpouders om te kunnen starten met ons crea circuit. Wilt 

u ons helpen, stuur dan een e-mail naar: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl 

Wilt u ons wel helpen, maar heeft u jongere kinderen die nog niet naar school gaan? Neem ze gerust mee deze 

middag! 

Allerhande 
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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  

4 oktober Kerk-school-gezinsdienst 

5 oktober Start Kinderboekenweek 

12 oktober Studiedag personeel, kinderen vrij 

14 oktober Open ochtend n.a.v. Kinderboekenweek 

10.30-12.00 

17-25 oktober Herfstvakantie 

K a l e n d e r  

www.gearing-arlanta.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 41: 5 t/m 9 oktober 2015  

Jezus bidt, Matteüs 11:25-30  

Aren plukken op sabbat, Matteüs 12:1-8  

Genezing op sabbat, Matteüs 12:9-14 

 
Week 42: 12 t/m 16 oktober 2015  

Terach uit Ur, Genesis 11:27-32  
Abram hoort een stem, Genesis 12:1-9  

Abram in Egypte, Genesis 12:10-20 

Week 43 / 44: 19 t/m 30 oktober 2015  
Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18  

Abram redt Lot, Genesis 14:1-17  
Koning Melchisedek, Genesis 14:18-24 

Week 45: 2 t/m 6 november 2015  
De belofte van God, Genesis 15  

Hagar vlucht, Genesis 16  
Het verbond, Genesis 17 

Week 46: 9 t/m 13 november 2015  

De drie mannen, Genesis 18:1-15  

Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33  

Lot vlucht uit Sodom, Genesis 19:1-29  

In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er weer tal van leuke gratis toegankelijke 
activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In Friesland kunnen kinderen knutselen met klei, de Anjumer Molen beklimmen 
en meedoen aan een spannende speurtocht. 
 
Hoe leuk is dat? 40 kunstinstellingen, musea, molens, theaters, archieven en ateliers zijn in de weekenden speciaal geo-
pend voor de kinderen en hun (groot)ouders en organiseren theatervoorstellingen, speurtochten, workshops en dans- , mu-
ziek- en circuslessen. Benieuwd naar de andere activiteiten?  
 
Kijk op www.kindermaand.nl    

http://www.kindermaand.nl

