
Heerlijk schoolkamp Ameland groep 8! 
Vorige week gingen onze oudsten naar de welbekende 
kampeerboerderij 'Blierherne' op Ameland. Om te 
beginnen hadden ze geweldige weersomstandigheden. 
En de sfeer in de groep was ronduit fantastisch. Geen 
enkele wanklank viel te horen. 
Daar hadden ze trouwens de tijd 
ook niet voor want er viel meer 
dan genoeg te beleven op dit 
mooie waddeneiland. Zo werd er 
g e z w o m m e n ( u i t e r a a r d ) , 
b o s s p e l l e n g e d a a n , z a n d 

sculpturen gemaakt, er werd zowaar geshopt, een fietstocht naar 
de vuurtoren ontbrak natuurlijk ook niet, het natuurmuseum werd 
bezocht en er was de (erg) Bonte Avond! Nu is het zo bij 
schoolkampen dat het meeste op Ameland blijft. Logisch. Toch zijn 
wij wel een beetje nieuwsgierig geworden naar de 'spookverhalen' 
aldaar. Mocht daar meer nieuws over komen dan horen jullie dat nog van ons... 
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Enkele kinderen uit Oekraïne bij ons op school!
Zoals jullie weten zijn een groep mensen uit de Oekraïne 
gehuisvest in het Hajé hotel in Heerenveen, vanwege de oorlog in 
dat land. Uiteraard zijn daar ook kinderen bij. Het gaat, in eerste 
instantie, om 5 kleuters en 6 kinderen in de groepen 3 t/m 8. De 
laatste groep gaat naar de schakelklas van OBS De Optimist voor 4 
dagen in de week. Wellicht komen van deze groep enkele kinderen 
op de woensdagen bij ons op school. Maar dat is nog even 
afwachten. De 5 kleuters zijn wel bij ons op school gekomen, 
verdeeld over 2 kleutergroepen. Ze zijn afgelopen maandag bij ons 
begonnen. In het begin was het natuurlijk wat onwennig, maar ze 
voelen zich nu al behoorlijk thuis bij ons! Kleuters maken snel 
contact met elkaar en zodoende zijn de Oekraïense kinderen al 
een beetje onze taal aan het leren. Het is leuk om te zien hoe snel 
deze kinderen integreren in de groep. Wij zijn van onze kant 
verheugd dat wij deze kinderen een warme plek kunnen geven op 
onze school en vinden het ontroerend om te zien dat deze 
kinderen even zorgeloos kunnen spelen en leren. Want uiteindelijk 
is dat wat alle kinderen willen, waar ze ook vandaan komen. Hoe 
lang ze bij ons op school blijven weten wij niet, dat hangt van veel 
verschillende factoren af. Maar ze zijn van harte welkom bij ons. 
Gelukkig krijgen wij van de overheid extra bekostiging zodat wij 
alle kinderen op een goede manier kunnen bedienen.

Verloskundige op bezoek in groep 3. 
Juf Rianne is nu met zwangerschapsverlof. Maar 
voordat ze met verlof ging, had ze haar 
verloskundige meegenomen naar haar groep en 
groep 3. Heel bijzonder was dat de kinderen het 
hartje konden horen van 
de baby van juf Rianne. 
Ook konden ze zien hoe 
een baby in de buik zit. 
De kinderen konden hun 
e i g e n h a r t h o r e n 
kloppen. Dat was wel 
heel erg leuk  en 
spannend allemaal!



Kinderen van groep 3 en 4 hebben de dag van hun leven in Appelscha! 
Vorige week was de prettige spanning van tevoren al merkbaar bij de kinderen van groep 3 en 4, want hun 
schoolreisje stond op het punt om te beginnen! Voorpret is altijd al leuk op zichzelf. Maar eenmaal in de 
bus was het echt top! Op weg naar Verkeers & Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha! En wat hebben 
ze een plezier gehad. Het weer werkte prima mee (niet dat dit nodig was overigens). Ze konden vrijelijk 
doen en laten wat ze wilden. Er was een piratenschip, een glijbaan, botsauto's, een groot springkussen, 
een achtbaan en nog meer van die gevaartes die hoog in de lucht gingen. Sommigen schijnen daar 
misselijk van te worden, maar niet onze kinderen! Dat was maar goed ook, want de patatten en ijsjes 
ontbraken natuurlijk niet. Op de terugweg werd het steeds stiller in de bus... Kortom, moe maar voldaan 
kwamen de kinderen weer veilig aan bij de Van Maasdijkschool. Ze zijn waarschijnlijk niet al te laat naar 
bed gegaan die avond... 



Groep 5 en 6 hadden een topdag in Ponypark City in Slagharen! 
Ook de kinderen van groep 5 en 6 hadden enorm veel zin in hun schoolreisje. Logisch, want er was van 
alles te beleven in het attractiepark, geheel in de stijl van het Wilde Westen van de cowboys en indianen. 
En wie wil dat niet beleven?!? Eerst moesten ze nog wel even op reis in de grote touringcar, een ervaring 
op zich. Eenmaal aangekomen, vermaakten de kinderen zich opperbest met heel veel kermisattracties, 
zoals de zweef, de rups en de wildwaterbaan. En natuurlijk skyhigh in het reuzenrad waar je een prachtig 
uitzicht over het park had. Als je zo de hele dag bezig bent, gaat een patatje er altijd wel in met wat 
drinken er bij. De tijd vloog werkelijk om en voordat ze het wisten, moest de terugreis worden aanvaard. 
De ouders stonden de kinderen bij school op te wachten, benieuwd naar alle verhalen. Maar de meeste 
kinderen moesten eerst even bijtrekken. Maar volgens een van de kinderen was het de mooiste dag ooit! 



Kinderboekenweek op de Van Maasdijkschool! 
De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober en het thema is dit jaar 'GI-GA-GROEN'. Natuurlijk 
besteden wij volop aandacht hieraan. Onderstaand zien jullie wat we allemaal gaan doen: 

Woensdag 5 oktober 
8.30 uur: Opening van de Kinderboekenweek. 
Alle kinderen en ouders zijn van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn! 

5 t/m 14 oktober 
Voorrondes Voorleeswedstrijd, Gouden 
Griffel en Gouden Penseel in de klassen.  

Donderdag 13 oktober 
Kinderboekenmarkt. U komt toch ook??? 
(Zie ook uitnodiging in deze nieuwsbrief). 

Vrijdag 14 oktober 
Kinderboekenbal; Wie leest het mooist voor? Wie heeft de tekening gemaakt die het best bij het 
thema past? Wie heeft het beste verhaal geschreven? En wie is de koning of koningin van het bal? 
Dit wordt allemaal bekend gemaakt op het Kinderboekenbal. Alle kinderen mogen verkleed op school 
komen. Wij hebben er nu al zin in! 

Belangrijke oproep!  
Voor de opening moeten de kinderen in de klas bezig met het ontwerpen van een kledingstuk van 
kosteloos materiaal. Hiervoor hebben we veel ‘rommel’ nodig. Denk aan dopjes, dekseltjes, rietjes, 
bakjes etc. Wilt u deze volgende week meegeven aan uw zoon of dochter?  

Het thema is GI-GA-GROEN. Misschien heeft u een beroep wat goed binnen dit thema past en wilt u 
hierover wat meer vertellen in de klas? Meld u dan aan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.         

Drummen met meester Jasper!

Elke maandag is het een feestje om muziek te 
maken met meester Jasper. Vorige week zong 
hij liedjes met de kinderen met zijn gitaar 
("Kunt u ook liedjes van de Hûnekop spelen?") 
en deze week was het drummen geblazen met 
z'n allen. En hoe eenvoudig kan een drumstel 
z ij n : een omgekee r de emme r en 2 
drumstokken. Ringo Starr (voor de jongeren: 
even googelen...) zou er jaloers op worden. Op 
de foto's hiernaast zijn de drummers van 
groep 3 en 4 fanatiek bezig. Ze leerden hun 
naam in lettergrepen te drummen, ritmes 
slaan en zelf bijzondere geluiden ontdekken. 
De kinderen hadden er heel veel plezier in en 
dat was ook wel te horen. Gelukkig zaten ze 
met z'n allen in de Vleugel... Wij zijn nu al 
benieuwd waarmee meester Jasper maandag 
op de proppen komt. De kinderen kijken er in 
ieder geval al naar uit!



Fietsencontrole op de Van Maasdijkschool!
Op maandag 10 oktober gaan we (meester Gerrit en juf 
Annet) de fietsen controleren op verlichting en goed werkende 
remmen e.d. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen dan op 
fiets naar school komen? En wellicht kunnen jullie thuis al wat 
voorwerk doen... 

Nieuw op de Van Maasdijkschool: inloopspreekuur jeugdverpleegkundige! 
Op elke eerste woensdag van de maand, is er een inloopspreekuur van onze 
jeugdverpleegkundige, Amarens Veenstra. Dit is van 8.30 tot 9.00 uur op de Van 
Maasdijkschool.

* Heb je vragen over de opvoeding en gezondheid van je kind(eren)?

* Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?

* Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?

* Wil je de groei (lengte/gewicht) van je kind nog even laten checken?

* Een ogentest bij je kind laten doen? Of gewoon even je verhaal doen?

Kom dan langs. Meer informatie staat op het ouderportaal.

Vernieling van het speelstoestel op het schoolplein... 
Ons schoolplein is openbaar terrein en daar mogen kinderen na 
schooltijd en in het weekend lekker spelen. En dat gebeurt 
gelukkig ook en in verreweg de meeste gevallen verloopt dat dikke 
prima!

Een paar weken geleden echter is ons nieuwe speeltoestel 
vernield: een rond plexiglas was in stukken geslagen. Schade 
€148,83. Er stond geen naam bij, dus draait de ouderraad voor de 
kosten op. Zonde van het geld, want daar kunnen we veel leukere 
dingen mee doen.

Aangezien het schoolplein van ons allemaal is, zijn wij ook 
verantwoordelijk met z'n allen. Spreek mensen (kinderen?) aan als 
er dingen op het plein gebeuren die niet deugen. Zo kunnen wij 
ons schoolplein als speelterrein handhaven. Sinds gisteren staat er 
een bord bij het schoolplein met de terreinregels, zodat het voor 
iedereen duidelijk is. Houd je je niet aan de regels, dan is het heel simpel, want dan ben je onbevoegd...


Uitnodiging 
Informatiemiddag 

Dinsdag 27 september 
14.30-16.30 uur 

Komt allen en maak kennis met onze 
school in bedrijf! 



Adventure Trail - groep 5 t/m 8 
Een sportief hoogtepunt! 

Gisteren was het voor de sport- en 
avontuurfanaten een fantastische dag! 
Onder heerlijke weersomstandigheden 
hebben de kinderen een zeer geslaagde 
Adventure Trail afgewerkt in de bossen 
van Oranjewoud. Er kwamen veel sporten 
aan bod, waarvan ook een aantal die je 
niet zo maar dagelijks doet. Zo ging 
iedereen kanoën, BMX-en, suppen, 
boogschieten, tire pulling, katapulten, 
brain gamen, stormbanen, basketbal en 
freerunnen! Het interessante was dat je 
ook moest samenwerken in een groep, 
met als motto: "Alleen ga je sneller en 
samen kom je verder". En dat verliep 
uitstekend, complimenten aan onze 
kinderen die het fantastisch deden. Wij 
bedanken alle begeleiders. Zonder hulp 
kunnen w i j d i t n ie t waarmaken . 
Inderdaad: "Alleen ga je sneller en ...".

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 oktober 2022. 
Blijf het ouderportaal volgen voor actueel nieuws en meer foto's. Binnenkort verschijnt de 

promofilm van onze school op onze website. Nog iets om in de gaten houden!
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