
In dit nummer: 

Sinterklaas 

Allerhande 

1 

Groep 1/2 2 

Groep 3/4 3 

Groep 5/7 4 

Groep 6/8 5 

Vervolg gr. 3/4 6 

Kalender 

Bijbelrooster 

 

7 

Allerhande 

 

Blij nieuws: 

Juf Nicole en juf Anna zijn zwanger!  

 

Nieuwe website: 

De Gearing heeft een nieuwe website gekregen, met ook heel veel mogelijkheden voor ouders. We hebben 

op woensdag 9 december uitleg gekregen. We zullen na de kerstvakantie beginnen met het uitproberen van 

deze nieuwe mogelijkheden. U zult binnenkort via de e-mail inloggegevens ontvangen. 

Logo: 

Bij een nieuwe website hoort ook een mooi nieuw logo. We hebben als team van De Gearing een ontwerp-

wedstrijd uitgeschreven en hebben wel meer dan 86 ontwerpen ontvangen. Uit deze ontwerpen hebben we 

kanshebbers gekozen. Via een poll kan het team, de OAC en de MR laten weten welk logo hun voor-

keur heeft. We hopen binnenkort aan u ons nieuwe logo te kunnen tonen. 

Nieuwsgearig 

Sinterklaas 
10 december 2015 

Jaargang 5, nummer 4 

Op donderdag 3 december was het eindelijk zover! 
Sinterklaas bracht een bezoek aan De Gearing. Maar er was iets vervelends 
gebeurd. Onderweg naar De Gearing was de beste Sint zijn pieten kwijtgeraakt. 
Sint wilde de kinderen van De Gearing niet teleurstellen en is dus in zijn eentje 
naar de school gekomen, 
 
Het team van De Gearing vond dit toch wel een ernstige zaak en heeft de politie 
gebeld. De politie kwam al snel en heeft op het plein een buurtonderzoek gehou-
den. De pieten waren gelukkig door diverse kinderen gesignaleerd in Ee. 
 
Samen met de kinderen, ouders, Sint en de agenten hebben we een zoektocht 
uitgezet in het dorp. Ter hoogte van de kerk vonden we de pieten en kon het 
Sinterklaasfeest echt beginnen! 
 
We kijken terug op een prachtig feest en via deze weg willen we een ieder die 
ons heeft geholpen dit mogelijk te maken hartelijk bedanken! 
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We hebben weer 2  nieuwe leerling in de klas: Jelmer en Jannemijn. 
Ze wordt binnenkort 4 jaar en komen na de kerstvakantie elke dag.  
We vinden het fijn dat jullie er zijn. 
 
Het thema waar we nu over werken is natuurlijk Kerst. 
Op woensdagavond 16 december gaan we het kerstfeest met elkaar vieren. Eerst in de klas, later voor de ouders een 
viering voor en door de kinderen. 
 
We hebben ook weer een letter geleerd: de letter K, van Kerst. De kinderen mogen weer iets meenemen wat met de 
K  begint. Dit komt dan op de plank in de gang te staan.  
We kennen zo ondertussen al behoorlijk wat letters: t, v, g, r, h, s en k. 
 
Er zijn nog een aantal kinderen die nog geen gymschoentjes hebben. Wilt u deze binnenkort aan uw kind meegeven? 
 
Op de laatste donderdag van de maand mogen de kinderen ’s middags iets meenemen om mee te spelen. De rest 
van de dagen liever niet. 
 
Sinds kort krijgen we op 3 dagen fruit van school. Lust uw kind dit niet, dan graag wel iets gezonds meegeven (ander 
fruit, rijstwafel, brood o.i.d.) 
 
Wilt u thuis ook oefenen met de jas aan doen, de billen vegen, de schoenen aan doen e.d.? 
 
Er is een boek gevonden tussen de bibliotheekboeken: “ Dagboek van een wombat”. Van wie is dit boek? 
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Rekenles in groep 3 
Een project les uit blok 3 week 4 les 3: Doel: Bepalen hoe dingen staan en hoe je het kunt tekenen als je er van bo-
venaf naar kijkt 
 
Bepalen waar de borden en kopjes staan op het picknick kleed. Samen een plattegrond van het picknickkleed maken 
op het digibord. Hoe ziet het er van bovenaf uit? 
En kunnen we zoals we hier zitten allemaal hetzelfde zien op het kleed? 
Soms zie je iets niet, omdat het ergens achter staat 
 
 
 
Nadat we het hebben uitgespeeld, passen we het toe in ons werkboek voor rekenen 
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Met het kind in de kribbe 

herleeft hoop op 

een nieuw begin 

Kerstmis is een boodschap 

van hoop en van licht. 

 

Dagen worden korter, donkerheid neemt toe, angst en onzekerheid groeit na de verschrikkelijke gebeurte-

nissen van de afgelopen periode. 

Toch mag en zal het Lichtfeest straks weer plaatsvinden. Laten we in de donkere tijden ons oog niet verg-

eten te gebruiken om elkaar te zien. 

 

We hebben weer erg veel mogen doen samen met de kinderen. Samen dingen beleven en ervan leren, taalrondes 

gehouden om onze ervaringen op te schrijven. 

 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema…Voeding, gezondheid, eten, sporten enz.. 

We hebben op woensdag 18 november een bezoek gebracht aan de Koekjesfabriek Hellema in Hallum, dit kon 

alleen maar mogelijk gemaakt worden doordat de vader van Pier-Jan en Johannes, Pier Reitsma, hier werkzaam is. 

De kinderen waren zeer welkom, we kregen koffie, fris en natuurlijk lekkere koek, daarna een rondleiding door de 

fabriek. 

 

Een super geweldige en leerzame ochtend gehad, we gingen naar huis met een tas vol lekkere koekjes. 

Tijdens de taalronde hebben we er met elkaar over mogen schrijven, er is een prachtig verhalenboek van gemaakt 

dat door Pier Reitsma meegenomen is naar Hellema als DANK JE WEL. 

Op de foto is het plezier van de gezichten af te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf hebben we dus veel plezier, genoeg te eten en 3x per week krijgen we 

schoolfruit. 

Juf Nicole en juf Tetty vonden dat het tijd werd om ook eens aan een ander te 

gaan denken. 

Voeding……Voedselbank. 

 

DRUK dat ze het ermee hebben, briefjes maken, posters ophangen in Ee, dozen 

klaarzetten in het blauwe lokaal, route binnen school uitzetten,. 

Op donderdagmiddag 10 december gaan de kinderen erop uit om alle eten op te 

halen en hopelijk komt OMROP FRYSLAN, want van daaruit hebben we dit 

project opgezet. 

Natuurlijk is iedereen in school welkom om de spullen zelf te brengen. 

 

Op woensdag 16 december gaan deze KANJERS hun verzamelde spullen zelf 

naar Leeuwarden brengen. 

OUDERS DIE WEER MEEGEWEEST ZIJN SUPER BEDANKT het wordt zeer 

op prijs gesteld door de kinderen en de juffen 
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Donderdags starten we met de taalronden. We gaan eerst het onderwerp bespreken en schrijven dan steekwoorden op. 

Daarna schrijven we een verhaal. Vrijdags maken we hem af, dan bespreken we het met de hele klas en kijken wat er nog 

beter kan aan de tekst. Er hangt altijd een gezellige sfeer in de klas. Meester maakt grapjes, daar lachen we dan om. 

Maar daarna moeten we weer aan het werk. Als we Fries praten in de klas dan zegt meester of juf vaak “wat zei je?” Dat 

is best frustrerend, maar dat hoort erbij. Meester en juf geven ook leuke lessen. Vrijdagmiddag hebben we vaak crea, dat 

is heel erg leuk. We werken nu over de kerst. Er zijn vier rondes. 

 

Groet, Alie Renske en Marin 
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Groep 4 bezig met een taalronde vanuit een verhaal 

  

Een taalronde naar aanleiding van een begrijpend luister 

les. Het verhaal waar naar geluisterd is heet ”Een gat in 

de emmer”.  

De foto laat stap twee zien. We hebben in stap een sa-

men geprobeerd zo goed mogelijk het verhaal na te ver-

tellen. 

Deze foto laat zien dat de kinderen voor zichzelf nu een 

lijstje maken, met losse woorden en of tekeningen van 

het verhaal. 

 

Stap 3: Op deze foto bespreken ze met elkaar de lijstjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: In de grote kring bespreken we met elkaar de 

verhalen. Een paar kinderen vertellen vanaf hun lijstje 

wat ze straks zullen opschrijven. We letten op logisch 

geheel, maar ook op de details. Zoveel mogelijk stap-

pen uit je verhaal vertellen. 

 

 

 

 

        

 

 

 

Stap 5:  Bij je eigen tafel aan de slag met de eerste versie. 

 

Stap 6: Teksten op digibord en met elkaar bespreken. 

 

Stap 7: De gereviseerde  teksten nogmaals uitwerken en er 

een plaatje of tekening bijplakken.  

Vervolg gr. 3/4 



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  

16 december Kerstviering 

19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 

6 jan Kanjertraining voor juf Nicole, juf Anna en juf 

Anke 

Week 2 en 3 Citotoetsen 

K a l e n d e r  

www.gearing-arlanta.nl 

 

Bijbelrooster 

 

Week 1: 4 t/m 8 januari 2016  

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12  

Naar Egypte, Matteüs 2:13-23  

Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17 

Week 2: 11 t/m 15 januari 2016  

Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:18-22  

Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25  

Het geluk, Matteüs 5:1-12 

Week 3: 18 t/m 22 januari 2016  

Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4  

Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15  

Een schat in de hemel, Matteüs 6:19-24 

Week 4: 25 t/m 29 januari 2016  

De troon van David, 1 Koningen 1:1-31  

Salomo wordt koning, 1 Koningen 1:32-40  

Adonia knielt voor de koning, 1 Koningen 1:41-53 

Week 5: 1 t/m 5 februari 2016  

Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15  

Twee moeders, één kind, 1 Koningen 3:16-28  

Salomo’s grootheid, 1 Koningen 4:21-34  

 

 


