
Feestelijk kerstdiner op school! 
Een top avond hadden we afgelopen woensdag op de 
Van Maasdijkschool! De klassen waren omgetoverd tot 
sfeervolle restaurants met vrolijke 'kerststerren' als 
gasten. Wat waren ze mooi aangekleed allemaal! En het 
eten was van een hoog Michelin-gehalte. De ouders 
hadden er veel werk van gemaakt. Bedankt! Maar ook 
de ouderraad had veel werk verricht en  hadden het 
prima voor elkaar! Alle ouders konden genieten van 
een hapje en een drankje in de Vleugel of in de tent op 
het plein! Een avond om nooit te vergeten! 
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Woensdag 14 december = foute 
kerst truiendag! 

Wanneer deze dag precies is ontstaan is niet 
helemaal duidelijk, maar in de jaren 50 werden 
ze al door oma's  gebreid (toen kon dat nog 
blijkbaar) en versierd met allerlei frutseltjes. 
Funny is het wel: de foute kerst truiendag. En 
deze is overal ter wereld en dus ook op de Van 
Maasdijkschool. Iedereen trekt dan de foutste 
kerst trui aan met gekke, mooie, maffe en leuke 
patronen. Dit was bedoeld om de donkere tijden 
vlak voor kerst iets vrolijker te maken. En dat is 
op onze school in ieder geval hartstikke goed 
gelukt! Wat zagen de kinderen er leuk uit, de 
een nog mooier dan de ander!

Groep 5 leest knus in het donker! 
Eigenlijk past dit wel heel erg goed in deze tijd van 
het jaar. Lekker lezen in het beschermende donker 
en jezelf helemaal verliezen in een prachtig mooi 
boek! 
Als de school 's ochtends begint dan is het nog 
steeds een beetje donker. Dan de gordijnen nog 
even dichtdoen en lezen maar! 
Oh nee, dan is het te donker... En 
dan komt de kers op de taart. De 
zaklampen worden tevoorschijn 
getoverd en dan kan het feest 
echt beginnen. Het verhaal krijgt 
dan ook gelijk een andere 
dimensie. En natuurlijk het 
belangrijkste is dat kinderen ook 
daadwerkelijk gaan lezen. 

Biebpasjes voor groep 7!
Ook groep 7 heeft nu biebpasjes. 
Met dit pasje kunnen ze werken in 
de bieb met minder toezicht. 
Tenslotte zijn het al kinderen van 
groep 7. Dit brengt uiteraard ook 
een verantwoordelijkheid met zich 
mee, dat iedereen zich houdt aan de 
'biebregels'. En lukt het je niet om 
aan de regels te houden dan ben je 
het pasje even kwijt, totdat je het 
weer hebt verdiend. Optimistisch als 
we zijn, denken we dat die sanctie 
niet nodig zal zijn.



Heerenveen-Noord weer wat schoner! 
Groep 8 heeft vorige week een flinke bijdrage geleverd 
aan het schoonhouden van onze wijk. Gewapend met 
enkele grijpstokken en lege vuilniszakken werden allerlei 
rommeltjes uit de struiken gegrepen. Maar liefst 8 volle 
zakken was het resultaat. Hiermee hebben ze de 
omgeving van onze school weer stuk beter en schoner 
gemaakt. Dank aan deze helden!



Creatief met 
kerststukjes! 

Een leuke traditie: kerststukjes 
maken. Oudere kinderen 

helpen de jonge kinderen en 
elk kerststukje is natuurlijk 
geslaagd. Leuk voor op de 

kersttafel op school en daarna 
kan het thuis ’te pronk’ op de 
tafel of schoorsteenmantel!

Stichting Voorkom in 
groep 8! 

Vor ige week hadden de 
kinderen van groep 8 een 
gastdocent in de klas van 
Stichting Voorkom. Deze keer 
g i n g h e t o v e r 
a l c o h o l v e r s l a v i n g . D e 
gastdocent was zelf ex-
verslaafd en kon daar veel 
over vertellen. De kinderen 
mochten ook vragen stellen 
en deden dat ook gretig. Voor 
groep 8 zijn dit zeer leerzame 
lessen en hopelijk brengen ze 
dit in de praktijk.

Wij kregen van de BSO bericht 
dat 'hun' parkeerplek bij school 
regelmatig wordt gebruikt. Dat 
is voor hen heel vervelend 
omdat zij dan verderop moeten 
parkeren en over de weg met 
de kinderen moeten. Dat is niet 
verkeersveilig. Willen jullie 
d a a r o m h i e r n i e t m e e r 
parkeren?

Bewegend leren in groep 7 en 8! 
Zowel groep 7 als groep 8 hadden afgelopen week 
een buitenles waarbij wij de term 'bewegend leren' 
gebruiken. Deze vorm van leren zien we steeds 
meer bij ons op school. De reden laat zich raden: 
buitenlucht is goed voor kinderen, evenals het 
bewegen. Bovendien ben je actief in je lijf en dat 
bevordert het opnemen van de leerstof. Het is 
natuurlijk niet iets wat je de hele dag kunt doen, 
maar als afwisselende leervorm werkt het prima. En 
kinderen vinden het ook gewoonweg leuk. 

Groep 7 had een ingewikkelde les over 
voornaamwoorden. Lastige materie voor veel 
leerlingen. Maar door deze vorm die juf Anne-Rixt 
had bedacht, beklijft het net wat beter.

Groep 8 had een rekenles van meester Bert. Hier 
eigenlijk hetzelfde verhaal. En ook super leuk om te 
doen. En het mooie is, hier hoeft het geen zomer 
voor te zijn. Ook in deze tijd van het jaar is het 
prima toeven in de buitenlucht.



Magie op de  
Van Maasdijkschool... 

En toen was er zo maar een 
goochelaar op school. Toevallig 
ook nog een oud-leerling en gaat 
nu als 'goochelaar Lucas' door 
het leven! Voor zijn nieuwe truc 
had hij onze kinderen benaderd 
om heel, heel veel bankbiljetten te 
tekenen. Dit wilden de kinderen 
uiteraard graag doen voor deze 
locale beroemdheid. Als dank liet 
hij ons twee trucs zien. Een 
daarvan was het laten zweven van 
een kruk. Iedereen zat er met de 
neus bovenop maar de conclusie 
was dat dit pure magie was! Er 
werd nog lang nagepraat over dit 
wonderlijk optreden...

De kerststerren van 
de  

Van Maasdijkschool 
nog even in actie! 

Het is een leuke traditie: 
nog even op de valreep op 
het podium staan om een 
liedje of een dansje te 
doen voor een bomvolle 
V l e u g e l z a a l v o o r d e 
K e r s t s t e r r e n s h o w ! ! ! 
Uiteraard horen daar 
soms ook wat bibbers bij, 
maar een beetje prettige 
spanning zorgt voor een 
goed resultaat. En wat 
waren de optredens leuk 
e n w a t h e e f t d e 
e n t h o u s i a s t e z a a l 
genoten! Een fantastische 
afsluiting van 2023!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 januari 2023. 

Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en de agenda.

Nog even dit.... 
In deze drukke weken voor de 
kerstvakantie realiseren wij ons dat wij 
als schoolteam niet alles alleen kunnen 
doen. Als je zoveel activiteiten in korte 
tijd hebt, ben je blij met hulp. Nog 
sterker, zonder deze hulp kunnen wij al 
die activiteiten niet organiseren.

Vandaar dat wij iedereen hartelijk willen 
bedanken voor jullie hulp in welke vorm 
dan ook dit afgelopen jaar.

Di t ge ld t ook zeker voor onze 
ouderraad. Zij hebben een prachtig 
kerstfeest mogelijk gemaakt voor jong 
en oud. Alle reacties die wij gehoord 
hebben waren unaniem lovend. Betere 
waardering kan je niet krijgen.

Hiernaast staan onze sponsoren 
genoemd die ons ook enorm hebben 
geholpen! Een ereplek op deze 
nieuwsbrief is dan ook meer dan 
terecht.
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