
Kinderboekenweek weer erg succesvol! 
Vrijdag voor de herfstvakantie hebben wij de 
Kinderboekenweek afgesloten met het jaarlijkse 
Kinderboekenbal. Dit evenement is mede zo leuk omdat 
alle kinderen van de school bij elkaar komen in de 
Vleugel. Op voorhand zit de feeststemming er al aardig in 
en bovendien is er een prettige spanning voelbaar. Wie 
h e e f t h e t m o o i s t e g e d i c h t 
gemaakt? Wie de leukste tekening? 
En wie het verhaal dat de meeste 
indruk heeft gemaakt? Heel terecht 
w a re n e r v e e l w i n n a a r s i n 
verschillende categorieën. En 

natuurlijk werd er voorgedragen en toneelstukjes opgevoerd. 
Bovendien was er nog een gepensioneerde prominent bereid 
gevonden om in de jury plaats te nemen. Kortom, het was een 
fantastische happening. Een dag daarvoor waren er al heel veel 
boeken verhandeld op de zeer druk bezochte boekenmarkt. En nu 
maar hopen dat de kinderen ook daadwerkelijk meer gaan lezen, 
want dat is uiteindelijk ook een beetje de bedoeling...
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Groep 5 wint 1e prijs versierde pallet! In Terherne deed onze groep 5 mee aan een 
wedstrijd 'Pallet versieren' in het kader van de Kinderboekendag. En wat denken jullie? Inderdaad de 1e 
prijs! De klas won een boekenpakket maar ook nog eens een workshop van Bert van Geel. Kijk maar eens 
op zijn website hoe leuk dat is! Dat wordt een feestje!  Verder heeft deze groep ook nog een Gorgel Super 
Speurtocht gedaan. Ze moesten ruiken aan vieze stinksokken (echt waar!), kijken, voelen en proeven 
(gelukkig niet aan vieze stinksokken). Veel Gorgels werden gevonden en ook nog eens een Brutelaar. 



Laat  de  wintertijd  maar 
k o m e n ,  w a n t  d e 

fietslichten zijn in orde! 
Het  is  een  jaarlijks  terugkerende 

bezigheid,  de  controle  van  met  name 

de  fietslichten.  Meester  Gerrit  en  juf 
Annet hebben heel wat fietsen 'door de 

handen' gehad. Geen overbodige luxe 

naar  bleek,  want  lang  niet  alle  lichten 

deden  het.  En  dat  heb  je  pas  in  de 

gaten  als  je  in  het  donker  fietst. 
Uiteraard weten wij ook dat fietslichten 

soms ook gemakkelijk weer stuk gaan, 
want  het  is  kwetsbaar.  Wij  hopen  dan 

ook  dat  de  ouders  thuis  regelmatig 

controleren. Een ongelukje zit tenslotte 

in een klein (donker) hoekje...

Kleuters op excursie naar de Natuurschuur!

Zo vaak zie je niet een juf in een toverjas die vertelt over de Blaadjesdief. Een echt 
herfstverhaal  en dat was ook wel te zien in Oranjewoud. Wat veel blaadjes liggen 
daar op de grond. En wat spannend om een eekhoorntjesspeurtocht te doen met leuke 
opdrachtjes erbij. Een superdag, mede ook dankzij de moeders die hebben mee 
geholpen. Dank daarvoor, want zonder hulp kunnen we dit niet doen!



Groep 4 onderzoekt de herfst in het Hepkemabos! 
Als het herfst is, moet je eigenlijk wel even naar het Hepkemabos gaan om de wonderlijke herfstwereld 
van het bos te zien. En dat terwijl de temperaturen eigenlijk een ander seizoen aangeven. Wat kan je veel 
ontdekken in het bos, want wat ziet het er anders uit. Je hebt verschillende soorten paddestoelen, allerlei 
rijpe vruchten en natuurlijk de afgevallen blaadjes. Het is een echte ontdekkingstocht in de buitenlucht.

Groep 7 is happy aan 
het werk met de stones! 
Op een gegeven moment 
zagen de meesters en juffen 
op de meest vreemde plekken 
mooi beschilderde stenen 
liggen. Waar kwamen ze 
vandaan? Niemand had ook 
maar enig idee. Totdat de aap 
ui t de mouw kwam. De 
kinderen van groep 7 waren 
fanatiek bezig geweest om 
enkele stenen prachtig mooi 
te beschilderen tot ware 
kunstwerkjes. En dan zijn de 
stenen in een keer 'happy 
stones' geworden. Just like 
that. Vervolgens is het de 
bedoel ing dat ze overal 
terloops worden neergelegd 
voor de gelukkige vinder. En 
daar word je inderdaad een 
beetje...happy van! Een leuke 
actie van groep 7!

Schoolmelk start in week 45! Net als vorig jaar doet onze school mee aan het gratis verstrekken van 
(karne)melk aan de kinderen tijdens de pauze. Dit gebeurt 2x per week. Alleen voor de liefhebbers 
natuurlijk :-).



Nieuwe Whizzkids Van 
Maasdijkschool geïnstalleerd! 

Trots stellen wij onze 4 nieuwe Whizzkids aan u voor: Lotte 
Kras en Julian Dijkstra uit groep 6 en Ricardo Boomsma en 
Stan van Heeswijck uit groep 8. Ze zijn al druk bezig om 
allerlei activiteiten voor de leerlingen van onze school voor te 
bereiden. Nieuwsgierig zijn we wel over deze snode plannen. 
In een volgende nieuwsbrief horen we daar vast meer over!

Kinderen leren spelen op de ukelele! Meester Jasper heeft onze kinderen 
meegenomen naar de wondere wereld van de ukelele. Zeg maar een kleine gitaar. Welke 
muzikant is daar niet groot mee geworden? George Harrison bijvoorbeeld (google maar 
weer even). Onze kinderen (hier de kleuters en groep 3 op de foto) vonden het geweldig 
om daar op te spelen. En wie weet hebben wij een (vrouwelijke) Beatle in onze midden...



Kent u Stichting Samen voor alle kinderen? 
Deze stichting kan ouders financieel helpen als dat nodig is, 
bijvoorbeeld om gymkleding aan te schaffen of andere 
noodzakelijke spullen die kinderen nodig hebben. 

Zeker in deze moeilijke tijden met hoge energiekosten, kan 
wellicht deze stichting jullie helpen. Voor meer informatie 
h ie rove r kunnen ju l l i e te rech t op de webs i te 
www.samenvoorallekinderen.nl 

onder het kopje "ouders".

Van Maasdijkschool in de media... 
Onderstaand zien jullie een onherkenbare Julie 
uit groep 8 GiGaGroen verkleed. Met deze 
creatie is zij zelfs op het Jeugdjournaal 
geweest! Helemaal terecht natuurlijk.

En hiernaast zien jullie Fenna (groep 7) en Jort 
(groep 6) in FeanFan. Zij hebben onze nationale 
held en tevens keeper van SC Heerenveen, 
Andries Noppert, geïnterviewd. Dit besloeg 
maar liefst 3 bladzijden! Prachtig hoor.

Wij hopen dat jullie net zoveel plezier hebben als 
bovenstaande dames bij het lezen van al het nieuws 
over onze mooie school! 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 11 november 2022. 

Blijf het ouderportaal volgen voor het 
allerlaatste nieuws en de agenda.

http://www.samenvoorallekinderen.nl

