
Groep 1/2 Parachutes in het museum! 
Wekenlang hebben de kinderen van groep 1/2 gewerkt in 
het thema "Naar het museum". En ze hebben hele mooie 
dingen geleerd over het museum, maar natuurlijk vooral 
ook mooie dingen gemaakt die in het museum horen. 
Eigenlijk is het klaslokaal van hen nu een heus museum! 
Je kijkt je de ogen uit, zulke mooie kunstwerken er 
gemaakt zijn. Het zijn onze kunstenaars geworden! Maar 
goed, het blijft natuurlijk een klaslokaal en wat zou het 
dan mooi zijn om een echt museum te bezoeken! En dat 
hebben ze gedaan op 14 jun i . Dat i s bes t 
indrukwekkend, zo'n museum. Wat is daar veel te zien en 

te doen! De kinderen kwamen ogen tekort. Er was iemand van het Heerenveens Museum 
die van alles vertelde. En dat was super interessant en dat op loopafstand van de school. 
De ouders van Jonas hielpen bij het begeleiden (dank daarvoor!). Plaatjes zeggen soms 
meer dan woorden. Op de volgende bladzijde treffen jullie een fotocollage aan van deze 
mooie dag in het museum! 
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Afscheid van de Whizzkids! 
Het was een feestelijk moment deze week voor de Whizzkids Luna, 
Demi, Hugo en Julie. Na een jaar flink actief te zijn geweest in onze 
school. Ze hebben kinderen (en leerkrachten) geholpen bij het 
programmeren, het geven van workshops en met andere technologische 
zaken, zoals het werken met drones e.d. Wij zijn super trots op deze 
kinderen, zodat de 'champagne' kon knallen in de directiekamer. Met 
het vertrek staan de nieuwe lichting Whizzkids te trappelen om deze 
huidige club op te volgen.




Groep Ballonnen speelt met zon, 
kleur en schaduw!

Het is ongelofelijk wat je met gekleurde 
pillendoosjes kunt doen in combinatie met de 
zon. Om te beginnen kan je prachtige 
bouwwerken maken en als je dit op een wit 
papier zet en de zon er tegen aan laat schijnen, 
krijg je kleurrijke schaduwen. En de schaduwen 
veranderen als je het bouwwerk anders neerzet 
en zijn er eindeloze variaties mogelijk. Het lijkt 
haast wel een beetje op toveren! En het zorgt 
voor heel veel leerplezier zo onder de zon.

Groep 3 telt tot 10 in de 
rimboe!
Verstoppertje,  wie  is  hier  niet  mee 
opgegroeid. En er zijn talloze variaties 
voor dit spelletje. 'Tien tellen in rimboe' 
is  daar  een  van.  Je  voelt  de  heerlijke 
spanning  van  het  verstoppen  en  de 
tikker heeft als uitdaging om iedereen 
te  tikken.  Maar  ja,  de  kinderen  zitten 
verstopt  in  de  rimboe,  dus  zo 
gemakkelijk  gaat  dat  ook  weer  niet. 
Maar  net  als  bij  zoveel  andere  zaken 
wint uiteindelijk de aanhouder. En dan 
begint het spel weer helemaal opnieuw, 
maar  dan  met  een  andere  tikker... 
Kortom, leuk vermaak in de gymzaal!

Techniekles groep 7 
in het KEI-college! 
Techniek is een vak in het 
basisonderwĳs. Maar wat 
is het leuk om naar een 
echt technieklokaal te 
gaan in het KEI-college. 
Onze school werkt al 
nauw samen met deze 
school zodat wĳ een 
streepje voor hebben om 
gebruik te maken van 
d e z e g e w e l d i g e 
faciliteiten. De kinderen 
gingen hier ontwerpen en 
creëren met hout en 
andere materialen. Ze 
moesten zagen, solderen 
e n p l a k k e n o m h e t 
ontwerp te maken. Een 
les om nooit meer te 
vergeten!



Kleuter maken muziek bij het 
ziekenhuis Tjongerschans!

D e k i n d e r a f d e l i n g v a n d e 
T j o n g e r s c h a n s k r e e g n i e u w e 
muziekinstrumenten voor hun kleine 
patiënten. Om dat luister bij te zetten, 
mochten onze oudste kleuters naar het 
z i e k e n h u i s k o m e n o m d e 
muziekinstrumenten uit te testen en 
lekker muziek maken. Er waren 
i n st r umenten g en oeg: g itaren, 
keyboards, xylofoons, ukelele's, etc.

E i g en l ij k wa s h i e r e en g rote 
muziekband aan het spelen. En dat 
ging best wel goed. Het ging eigenlijk 
zo goed, dat deze kinderen de Rolling 
Stones wel hadden kunnen vervangen 
in de Johan Cruyff-Arena. Maar ja, 
daar waren ze net wat te jong voor... 
Een leuke en gezellige happening was 
het in ieder geval wel en het zorgde 
voor veel muziekplezier bij onze 
kleuters van de Parachutes.

Whizzkids helpen groep 5! 
Zoals gemeld in deze nieuwsbrief, 
zit het er voor Luna, Hugo, Demi en 
Julie er bĳna op als onze Whizzkids. 
Gelukkig konden onze leerlingen 
van groep 5 nog even van hen 
profiteren van een workshop met 
verschillende onderdelen. Wat er 
even uitsprong was het laten vliegen 
van een'bouw vliegtuig' met behulp 
van een app op de iPad. En dat 
z o w a t o n d e r h e t t o e z i e n d 
(standbeeld-)oog van Clement van 
Maasdĳk. Hĳ moest eens weten...

Juichende kleuters in de zandbak! 
Feest was het voor de kleuters, want hun 
zandbak was met 5 kuub zand aangevuld. 
Onder bezielende leiding van meester Hans, 
geholpen door familie Liesbeth en familie 
Myrthe werd dit klusje geklaard. Vervolgens 
vergreep meester Hans zich nog aan het 
woekerend groen op het plein. Hĳ deed dat 
zo fanatiek dat wĳ bang waren hem te 
verliezen aan het wĳkbeheer. Gelukkig 
prefereert hĳ de klas met kids! Wĳ zĳn deze 
club dankbaar voor de geweldige inzet!



Gastles tekenen 
bij de Parachutes! 
D e k l e u t e r s z ĳ n 
begonnen met een 
nieuw rekencircuit en 
de kinderen mochten 
d a a r o m e e n 
Mondriaan tekenen 
met lineaal, borduren 
van kunst en een 
schilderĳ van blokjes 
namaken. Ook heel 
l e u k w a s d a t d e 
moeder van Anne-
Wieke een gastles 
verzorgde voor de 
groep over tekenen 
m e t b e h u l p v a n 
figuren. De kinderen 
waren super fanatiek 
bezig en de resultaten 
waren geweldig van 
hele goede kwaliteit!



Avond 4-daagse een groot succes! 
Wat hebben onze kinderen, dankzĳ de geweldige 'meelopers' (dank ouders!!!) een intensieve Avond 
4-daags beleefd! De weersomstandigheden konden we niet beter wensen! Dat maakt het lopen 
toch een stuk leuker. En die medailles waren echt verdiend! Hier liep een stelletjes super toppers!

Mooie afsluiting in het 
KEI-college! 
Deze week konden de ouders van 
de kinderen die dit schooljaar 
h e b b e n m e e g e d a a n a a n d e 
samenwerking tussen de Van 
Maasdĳkschool en het KEI-college, 
de werkstukken bewonderen die ze 
hadden gemaakt. Ook was er een 
doorlopende (zelfgemaakte) film te 
zien en een prachtige fotocollage. 
Wat zĳn wĳ trots op deze kinderen! 
Volgend schooljaar zetten wĳ dit 
project voort!

L e k k e r b u i t e n 
gymmen! 
Eigenlĳk hebben we veel 
g e l u k d a t w ĳ h e t 
Rozenveld zo dicht bĳ 
onze school hebben. En 
met dit mooie weer is het 
de perfecte locatie voor 
een gymles. Er is meer 
dan genoeg ruimte om 
van alles daar te doen. 
Hiernaast zien jullie de 
groepen 5 en 7 genieten 
van de spelletjes onder 
h e t g e n o t v a n e e n 
stralende zon.

Promofilm Van Maasdijkschool 
in de maak... Donderdag was er een 
filmbedrĳf op onze school om een 
promofilm te maken. Alle facetten waar 
wĳ trots op zĳn op onze school werden 
in beeld gebracht. Lotte Kras gaat 
binnenkort de voice-over inspreken en 
dan wordt de film afgemonteerd. In de 
zomervakantie is de film helemaal 
klaar om op de website te worden 
gezet. Wĳ zĳn reuze benieuwd!

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt op  

vrijdag 1 juli 2022.
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