
Op avontuur in het Rijksmuseum! 
Zo maar even tussendoor, leek het. De groepen 7 en 8 
naar het Rijksmuseum in Amsterdam! Maar wat kan je 
daar veel opsteken over  bi jvoorbeeld onze 
wereldberoemde schilders van de Gouden Eeuw en onze 
vaderlandse geschiedenis. De dag begon natuurlijk al 
hartstikke mooi met de busreis richting de big city. Onze 
leerlingen werden deskundig begeleid door educatieve 
medewerkers van het museum. Ze kregen uitleg over de 
schilderijen en andere artefacten, zoals prachtige 
nagemaakte schepen. Er was natuurlijk ook veel 
aandacht voor wellicht onze meest beroemde schilder 

Rembrandt van Rijn. En de Nachtwacht in het echt zien is 
fantastisch en overweldigend. Een extra attractie was dat dit schilderij momenteel wordt 
gerestaureerd waar je als bezoeker getuige van bent. Deze excursie is een geweldige 
aanvulling op het lesprogramma van onze leerlingen. Veel kan je leren uit boekjes of 
websites, maar het echte diep-leren ontstaat als je er bij bent. Het mooiste en meest 
gehoorde compliment van de kinderen: "Wat gaat dit bezoek snel voorbij!" Dat dus. 
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Van Maasdijk Schoon 
Een gezonde leeromgeving, opgeruimde en schone lokalen, zodat 
onze kinderen met plezier naar school gaan; dit willen wij toch 
allemaal? En daarbij, het is hartstikke gezellig en leuk om andere 
ouders (beter) te leren kennen en als ouder weer even in school te 
zijn; de jaarlijkse schoonmaakavonden voor onze school gaan weer 
van start (net zoals voor Covid). 

De eerste schoonmaakavond is gepland op maandag 13 maart, 
aanvang 19:15 uur in de Vleugel. 

Voor alle ouders van kinderen met de achternaam A t/m M.

We gaan er vanuit dat er van ieder leerling/gezin 1 ouder aanwezig 
is. Opgave is niet nodig. Bij meerdere schoolgaande kinderen is 1 
ouder voldoende. Kun je niet, ruil dan met een achternaam vanaf 
de letter N. 

De andere ouders (vanaf achternaam N tm Z) zijn van harte welkom op maandag 13 november 2023 (een 
reminder volgt tzt nog). Samen maken we de VMS, onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, 
weer heerlijk schoon! 

Graag emmers en andere schoonmaakmiddelen meenemen. 

Wij hopen op een grote opkomst, een gezellige avond én een blinkende school.

Hartelijke groet, namens het team en OR. 



Zwemactiviteit voor groep 6! 
Zwemlessen op school zoals we ze 
'vroeger' hadden bestaan niet meer. 
Maar gelukkig hebben wij een 
nauwe connectie met Sportstad 
Heerenveen. Want dat betekent dat 
we sommige groepen een zwem- 
activiteit kunnen aanbieden. Dit is 
niet zozeer bedoeld om kinderen te 
leren zwemmen, omdat ze over het 
algemeen dit al kunnen in groep 6. 
Maar wel is dit handig om je beter te 
laten wennen aan het water in 
bijzondere situaties. Zoals het 
opdu iken van mate r ia len en 
spelletjes als waterpolo te doen. En 
natuurlijk is dit ook weer een mooie 
vorm van bewegen en actief zijn. 
Voor de kinderen is dit tevens een 
leuke groepsactiviteit, waar ze 
ontzettend veel plezier aan beleven.

Wilde dieren bij de 
Parachutes... 

O, wat vinden ze dat een leuk 
thema: Wilde dieren in de sneeuw! 
En wat is het heerlijk om in een 
iglo te spelen (wonen daar 
mensen in?!?) of een ijsbeer te 
knutselen. Natuurlijk kan je ook 
van blokken een soort iglo 
bouwen. Zelf bedacht en zelf 
gemaakt alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld is. En in de 
winter-huis-hoek is het een komen 
en gaan van vrolijke en spelende 
gasten. Het is er erg gezellig 
o n d e r h e t g e n o t v a n e e n 
kopje....ijsthee.

En natuurlijk worden er ook weer 
letters geleerd. Want leren is ook 
gewoon leuk. "Met welke letter 
begint 'winter' ook alweer? En 
weten we nog meer woorden die 
met een 'W' beginnen? Eh 
ja...'woorden!' Echt slimmeriken 
dus deze kleuters.



Nieuw! Inloopspreekuur bij uw directeur van dienst!  
1e datum: donderdagochtend 23 februari. 

De Corona-toestanden hebben het nodige veranderd in het 
basisonderwijs in Nederland. Voor deze periode was het 
vanzelfsprekend dat ouders regelmatig in de school kwamen 
voor een wissewasje of anderszins en was er veel informeel 
overleg met het personeel van de school en dus ook de 
directeur. Af en toe komt mij ter ore dat ouders dit missen en 
dat is zonde. Vandaar dat ik op donderdagochtend 23 
februari mijn eerste inloopochtend ga houden van 8.30 
-12.00 uur. Zeg maar een soort spreekuur. Wellicht hebben 
jullie een aantal vragen die nu eindelijk eens gesteld kunnen worden of gewoon even een praatje 
maken met een bakje koffie erbij. Een afspraak maken kan maar hoeft niet. Mijn deur staat open! 
Overigens kunnen ouders natuurlijk altijd een afspraak met mij maken. Wellicht tot de 23e!

Er zijn ook WIlde Dieren in de 
sneeuw bij de Ballonnen... 

Als de winter niet bij ons komt, 
maken we de winter in de klas 
met allerlei leuke en uitdagende 
winterwerkjes. Mooie witte 
ijsberen maken bijvoorbeeld. 
Maar ook boekjes over de 
winter lezen en voorlezen. En 
wat is het wonderlijk dat je 
kleurplaat tot leven laat komen 
met de app Quiver. Zeg maar 
H a r r y P o t t e r i n h e t 
kleuterlokaal. Maar ook in de 
zandbak met sneeuw (zand). 
Gaten maken en koprollen 
maar! Een machtig thema!


Juf Femke nam 
afscheid van groep 5! 

Haar LIO-stage zit 
erop bij ons op 

school. De kinderen 
vonden het leuk bij 
haar in de klas en 

voor het team was ze 
een fijne collega. Nog 

een onderzoek 
afronden en dan 

heeft het onderwijs 
er een goede 

leerkracht bij! En dat 
is broodnodig want 

de aanwas is gering. 
Veel succes, juf 

Femke!



Ouderenquête staat nog steeds open! 
Op 25 januari hebben de ouders een mail gekregen om een korte 
ouderenquête in te vullen. Af en toe kregen wij bericht dat deze mail 
onvindbaar was. De oplossing was vaak het volgende: de mail is 
verstuurd naar die ouder die als verzorger 1 bij het oudste kind van het 
gezin in onze leerlingenadministratie staat.

De respons loopt nu aardig op, maar is nog niet op het niveau dat wij 
graag zien. Vandaar de oproep: vul a.u.b. deze enquête nog even in. 
Het kost weinig tijd en daarmee doen jullie ons een groot plezier, want 
dan kunnen wij ook daadwerkelijk wat met de uitslag doen!

Keihard werken in groep 7 wordt stevig beloond! 
De kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met toetsen 
e.d. Dat is altijd een inspannende periode, want daarnaast gaat ook 
het normale schoolwerk gewoon door. Dus drukte zat. En wat is het 
dan mooi dat na deze periode een prettige beloning volgt: een 
middagje doorbrengen in de zelf gecreëerde thuisbioscoop! Op de 
bank, onder een dekentje, lichtjes gedimd, hapje en een drankje erbij 
en genieten maar. Kijk, dan is hard werken geen enkel probleem!

Samenwerken en schoon belonen  
in groep 5! 

Samenwerken is niet iets wat iedereen 
automatisch doet. Sommigen doen dit 
zelfs het liefst alleen... Toch is het handig 
om dit te leren en dat hebben de kinderen 
van groep 5 dan ook gedaan met een 
oefening waarbij je met z'n tweeën 1 
potlood en 1 papier hebt en dan moet 
tekenen wat de juf zegt, zonder overleg. 
Dat idee. Daarnaast heeft ook deze groep 
de buurt weer een stuk netter gemaakt 
tijdens 'schoon belonen'. Dat is voor 
iedereen leuk. Dank daarvoor, groep 5!

Isis deed in groep 8 een boekbespreking met 
tekenwedstrijd! 

Spreekbeurten kan je op allerlei manieren inkleden. Isis 
deed dat heel bijzonder door het te koppelen aan een 
tekenwedstrijd. Uiteraard waren er winnaars. 3 zelfs! 


Het is bijna weer 14 februari... Jullie zijn 
vast erg benieuwd naar de verhalen die 
ontstaan in onze Valentijshoek. Wij ook!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 februari 2023.
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