
Oscarwaardige afscheidsfilm groep 8! 
Het was een hele happening afgelopen dinsdagavond bij 
de Bios in Heerenveen! Onze groep 8 presenteerde hun 
afscheidsfilm in een afgeladen zaal vol met ouders, 
grootouders, familie en teamleden van school. De film 
was schitterend! Mooi geacteerd, spannende verhaallijn 
en prima camerawerk en regie van juf Anne Marij en 
meester Ruud. Het zag er professioneel uit. Een staande 
ovatie kon natuurlijk niet uitblijven. En de avond begon 
ook zo bijzonder. Alle kinderen werden opgehaald door 
een heuse limo! De bestuurder had geluk dat de Bios aan 
het Kuperusplein is gelegen, want dat was in Heerenveen 
de enige mogelijkheid om met het lange gevaarte te 
keren. Tja, en dan de filmsterren... Wat zagen zij er 

allemaal beeldschoon uit in hun galakledij. De kinderen waren nu in een keer jong 
volwassenen geworden, klaar voor de volgende stap in hun onderwijs carrière. Voor ons 
zijn ze een groep om nooit te vergeten! We hebben van ze genoten en lief en leed met 
elkaar gedeeld! Wij wensen Rochelle, Chris, Demi, Kyra, Brent, Lakeesha Luna, Ismail, 
Liam, Eline, Born, Ryan, Josetta, Nisreen, Sylke, Alex, Sanne, Silke, Suze-Linde, Stijn, 
Milan Selena, Emma en Marrit het allerbeste in hun verdere leven! 
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Oproep van de versiercommissie...
Welke ouder vindt het leuk om de versiercommissie van de Van Maasdijkschool te komen 
versterken?
De versiercommissie komt ongeveer 6-8x per jaar bijeen om de school in stijl of thema te 
versieren, zoals de centrale hal nu helemaal in zomerse sferen is ingericht. 
We zijn op zoek naar meerdere creatieve enthousiaste ouders vol met leuke ideeën.
Je kan je opgeven via vanmaasdijkschool@ambion.nl 
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Eindelijk konden we onze ouders en grootouders een Feestelijke Ouderavond voorschotelen! De corona 
toestanden hebben we achter in de coulissen gelaten, zodat de kinderen volop konden shinen in de 
spotlights! Op maandagochtend al waren er veel grootouders in de zaal om hun kleinkinderen te zien 
optreden. Gezien het aantal telefoons boven hun hoofden, is de digitale vaardigheid van deze iets oudere 
generatie zienderogen toegenomen. En op beide avonden waren de ouders getuige van het theater 
spektakel. Wat hebben onze kinderen (en juffen en meesters) hun best gedaan om het hooggeëerde 
publiek op het puntje van hun stoel te laten zitten. Onze acteurs waren op voorhand al prettig gespannen, 
wat de prestatie zeker ten goede kwam. Iedereen heeft genoten van de verschillende voorstellingen. De 
ouderraad had de catering keurig voor elkaar op het zonnige schoolplein. Het sfeertje was fantastisch te 
noemen. De kinderen en ouders hebben tenslotte voor maar liefst €1.186,00 aan lootjes verkocht. De 
opbrengst wordt besteed aan een nieuw speeltoestel voor het kleuterplein. Al met al waren het twee 
topdagen voor de Van  Maasdijkschool! Geniet nog maar even van de foto's!

Schitterende optredens van onze helden!



Leerlingenraad sluit het schooljaar  goed af! 
We hadden dit schooljaar een prima functionerende 
Leerlingenraad! Myrthe (groep 5), Liv (groep 6), Ricardo 
(groep 7) en Stijn (groep 8) hebben de kinderen van de 
school uitstekend vertegenwoordigd! Veel zaken 
hebben we besproken en veel hebben we bereikt. Zo 
zijn de tegels op schoolplein weer opnieuw gelegd daar 
waar het nodig was, mochten leerlingen van groep 8 
helpen bij de kleuters op het kleuterplein en zijn er 
bui tenlessen gegeven. Sommige voorste l len 
sneuvelden omdat ze niet uitvoerbaar bleken, zoals een 
uurtje later beginnen… Wij bedanken deze kinderen 
voor hun geweldige inzet! Komend schooljaar krijgen 
wij weer een nieuwe leerlingenraad.




Gebruikte refurbished iPads te 
koop! 
Hiernaast zien jullie de flyer over de 
refurbished iPads, dit zijn de apparaten die 
ingeleverd zijn door Ambion vanuit o.a. de 
Van Maasdijkschool. 
Vanaf 22 juli worden ze te koop aangeboden 
voor leerlingen en leerkrachten. Dat kan via 
de link van de webshop: https://
www.iused.nl/deals/ambion/ 
Uiteraard is het helemaal aan de ouders om 
ze wel of niet te bestellen. De verkoop gaat 
buiten onze school om en wordt gedaan door 
iUsed. Dus voor vragen kan alleen contact 
met iUsed worden opgenomen, wij hebben 
daar verder geen bemoeienis mee. 

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen begin 
volgend schooljaar nieuwe iPads van school. 
Net als voorgaande jaren kunnen deze mee 
naar huis (wat wij ten zeerste aanbevelen) 
tegen een gebruikersvergoeding van €20,00 
per schooljaar. 

KEI-lab certificatien 
uitgedeeld aan onze 

kinderen! 
Vorige week was het de laatste 
keer dat onze leerlingen uit groep 7 
en 8 naar het KEI-lab gingen. Ze 
hebben daar gedurende het 
schooljaar kunnen experimenteren 
hoe het is om op het KEI-college te 
leren en te werken. Dat hebben ze 
goed gedaan, want iedere leerling 
kreeg een certificaat uitgereikt met 
e e n moo i w o o r d j e v a n d e 
leerkracht erbij. Volgend schooljaar 
doet onze school weer mee o.l.v. 
juf Annelies aan dit bijzondere 
project!

'Oud' leert 'jong' dammen! 
Dammen, wie heeft dat vroeger niet gespeeld? 
Maar je moet het dan eerst wel weten hoe dat moet. 
Gelukkig waren de leerlingen van groep 5 en 8 
bereid om dit aan de kleuters van de Parachutes te 
leren hoe dit spelletje gespeeld moet worden. Het is 
verrassend hoe snel de kinderen dit oppikken en 
het damspel kunnen spelen!
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Heerlijk Pleinfeest en Vossenjacht! 
Het was een heerlijke en zonnige dag om het Pleinfeest te houden in 
combinatie met een Vossenjacht. De kleuters waren op het plein met 
mooie spelletjes en een superleuk springkussen van SC Heerenveen! 
De andere groepen waren op het Rozenveld. Hier was een grote 
opblaasbare stormbaan waar de kinderen, ondanks de hitte, niet te 
stuiten waren! Er was gelukkig genoeg te drinken. Onze 
schoolverlaters van groep 8 hadden de leuke Vossenjacht op zich 
genomen. Daarna was de afsluiting op het schoolplein voor 
iedereen. Er was een publiekelijke wedstrijd tussen de meesters en 
de juffen. Blijkbaar was er iets misgegaan bij de puntentelling, want 
de juffen hadden meer punten vergaard dan de meesters. Hier is het 
laatste woord nog niet over gesproken.... Aan het eind was er patat 
voor iedereen (dank Firma Ris!). Dank ook aan alle hulptroepen. 
Echt super wat jullie voor de kinderen (en school) doen!!!

Juf Thea 40 jaar bij 
de zaak! 

Juf Thea heeft het schoolteam 
g e t r a k t e e rd o p e e n z o n n i g e 
boottocht met een buffet en 
bijpassende drankjes omdat zij 40 
jaar in dienst is. Wij feliciteren haar 
met dit heugelijke feit!



Juffendag bij de kleuters!
Het was weer een heerlijk feestje: 
juffendag! Lekker spelen op het 
plein en het Rozenveld. De 
kinderen hebben genoten en de 
juffen des te meer! Voor juf Sytske 
was het helemaal speciaal, want 
zij heeft afscheid genomen van 
onze school . D i rect na de 
herfstvakantie is zij begonnen met 
invallen voor de kleutergroep en 
heeft dat fantastisch gedaan. Ook 
voor juf Myrthe was het speciaal 
want zij gaat na de vakantie weer 
haar 'eigen werk' doen bij ons op 
school. Zonder het invallen van 
beide juffen hadden wij het niet 
kunnen redden, vandaar dat wij ze 
beiden enorm willen bedanken 
voor hun geweldige inzet bij de 
kleuters! Wij weten van ouders (en 
kinderen) dat ze dit ook bijzonder 
hebben gewaardeerd!

Groep 8 zwaait af! 
Nog even konden we van ze 
genieten! On stage werden 
ze een voor een met een 
gedicht toegesproken door 
het school team en toe 
gezongen door de hele 
school! Een traantje werd 
nog even weg gepinkt. Nu 
gaan ze op weg naar het VO. 
Ze werden vooraf nog even 
onthaald op de rode loper in 
hun 'fi lmcostuum'. A l le 
k i n d e r e n h a d d e n k o r t 
daarvoor deze mooie film 
gezien en waren zichtbaar 
onder de indruk. Ook kreeg 
de school een geweldig mooi 
cadeau aangeboden in de 
vorm van een zelfgemaakt 
i n s e c t e n h o t e l e n 
bijbehorende houten bord 
met al hun namen er op 
gebrand. Nu weten we zeker 
dat we ze nooit zul len 
vergeten en wensen ze heel 
veel succes op hun volgende 
school! Het gaat jullie goed! 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 9 
september 2022.  
De school begint weer op 
maandag 29 augustus!
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