
Veel plezier bij het schoolvoetbal! 
Iedereen die voetbal leuk vindt, heeft geweldige 
herinneringen aan het schoolvoetbal. En dat gaat 
ook gebeuren bij onze kinderen die gisteren de 
pannen van het dak speelden in Nieuwehorne en 
Jubbega onder een 
stralende zon. Over het 
algemeen werd er: 
g e w o n n e n , 
g e l i j k g e s p e e l d e n 
verloren. "Logisch", 
zou Cruyff zeggen. 
Maar vooral het plezier 
en teamgeest spatte er 

vana f . Sommige teams 
kwamen ook heel ver in het toernooi en haalden bijna de 
finale. Knap gedaan! Maar het ging natuurlijk vooral over het 
sportieve aspect en dat kwam ruimschoots aan bod. Meer 
foto's vinden jullie elders in deze nieuwsbrief. 
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Lekker buiten rekenen! 
We weten allemaal dat bewegen 
belangrijk is en dat buitenlucht goed 
voor een ieder is. Maar ja, overdag 
zit je normaal gesproken binnen in 
de klas. Het mooie weer deed de 
leerkrachten van groep 5 en 6 
besluiten om het rekenwerk naar 
buiten te verplaatsen tot ieders 
genoegen. Bovendien was dit ook 
e e n p r i m a i d e e v a n o n z e 
leerlingenraad om wat meer naar 
buiten te gaan. Er is dus heel goed 
geluisterd naar ons democratisch 
orgaan.


N i e u w s v a n d e 
leerlingenraad!
Er zijn meer zaken gerealiseerd 
dankzij de leerlingenraad:
- Een gedeelte van het plein is 
opnieuw bestraat.
- Er zijn nu  buitenactiviteiten.
- Kinderen van groep 8 mogen 
binnenkort pleinwacht lopen.
- Kinderen wilden graag een betere 
iPad hoes. Wordt in het nieuwe 
schooljaar geregeld.
-De leerlingenraad vindt dat de 
pleinwachten nu beter reageren op 
ruzietjes.

Fijn dat dit allemaal gerealiseerd is. 
Maar er zijn nog meer voorstellen. 
Daarover later meer!

Groep 8 heeft de Eindtoets Basisonderwijs gemaakt. 
Het is toch altĳd weer een spannend moment voor de kinderen van 
groep 8 als ze de Eindtoets maken. Maar de schoolkeuze is al 
bepaald en kan alleen hoger uitvallen mocht de toets aanzienlĳk 
beter worden gemaakt dan verwacht. Meestal zĳn de uitslagen 
redelĳk voorspelbaar. We hebben de kinderen immers 8 jaren 
intensief gevolgd en weten heel veel van wat ze kunnen. Over 4 
weken volgt de uitslag! 



Groep 7 en 8 mochten 'doekdragen' bij SC Heerenveen - Groningen (3-1)! 

Soms heb je gewoon geluk! Dan wordt jouw klas uitgenodigd om het doek te gaan dragen 
in een vol en zonnig Abe Lenstrastadion! Je mag dan op het gras de helden van dichtbij 
zien en 26.000 mensen kijken naar jou in een heerlijke voetbalambiance. Wij gaan hier niet 
beweren dat daardoor SC Heerenveen de wedstrijd glansrijk heeft gewonnen, maar 
helemaal zonder bijgeloof zijn wij niet. Er werd hier en daar zelfs gesuggereerd dat onze 
groep ook maar aanwezig zou moeten zijn bij de wedstrijd tegen Cambuur... Maar dat zou 
wat sneu zijn voor een andere school die dan aan de beurt is. Het was hoe dan ook een 
geweldige en inspirerende ervaring. Vanaf de tribune zag het er in ieder prachtig uit: de 
sfeeractie van FeanFan, de spelers op het veld en de kinderen van de Van Maasdijkschool! 



De helden van groep 4 hebben het 
'halve tafeldiploma' behaald! 

Gisteren was het feest in groep 4, want 
iedereen heeft na zware arbeid het halve 
tafeldiploma behaald. Natuurlĳk moet dit 

gevierd worden, want het is een prestatie om 
supertrots op te zĳn! Wĳ feliciteren deze 

kinderen met hun diploma!



Meester Hans, kenner WOII, geeft gastles in de bovenbouw! 
De Tweede Wereldoorlog vinden de kinderen een interessant onderwerp. Het wordt helemaal levendig als een 
kenner en verzamelaar van deze oorlog een gastles verzorgt. Meester Hans vertelde beeldend over de oorlog en 
om het nog beeldender te maken, had hij allerlei attributen meegenomen. De kinderen vonden dit geweldig.


Groep 8 legt bloemen bij oorlogsmonument op de Van Maasdijkstraat. 
Onze school heeft het oorlogsmonument geadopteerd van de gemeente Heerenveen. Het is daarom dat groep 8 
in de gelegenheid werd gesteld om bloemen te leggen voor de slachtoffers (verzetsmensen en militairen) van de 
Tweede Wereldoorlog. De inleiding van Henk Soeten ging over het waarom van het gedenken, zeker in relatie met 
de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. Na een verhaal van meester Hans over 2 verzetsstrijders, werd er een 
minuut stilte in acht genomen.

Koningsspelen en ApenkooiXL op de Van Maasdijkschool! Het waren 2 mooie dagen, eerst een 
ApenkooiXL waarbij digitaal de verrichtingen werden geregistreerd en vandaag de Koningsspelen. En alle 
kinderen genoten van de spelletjes in en om onze school. En met dit weer zagen de oranje uitgedoste kids er 
prachtig uit. Het was een mooie opmaat naar de welverdiende meivakantie!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 mei 2022. 
Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto's en de agenda.

Het�team�van�de��
Van�Maasdijkschool��
wenst�jullie�allen�een��
zonnige�meivakantie!
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