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Sinterklaas op de Van Maasdijkschool! 
Het was best nog wel even spannend of hij wel zou komen… Je weet 
het maar nooit in deze rare Corona tijden. In geen velden of wegen 
was een voertuig met de Sint te zien. Maar zomaar opeens stond  hij 
daar, Sinterklaas met een Piet in onze school. Just like that! Waar 
kwam hij vandaan? Ach, dat is ook niet belangrijk. Hij was er! 
Geduldig ging hij elke klas bezoeken en de kinderen hebben 
ge(peper)noten van zijn bezoek! Wat een heerlijke dag!
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Meer Sinterklaas nieuws…. 
Ja, het was eigenlijk al de hele week een gekkenboel op de Van Maasdijkschool. Waar je ook keek, je zag 
dat de kinderen heel druk bezig waren geweest met allerlei dingen die met ‘hem’ te maken hebben. Sint 
was overal, zoveel was wel duidelijk. De grote climax was natuurlijk vandaag, maar wat te denken van het 
pepernoot bakken! Alleen die geur al! Jammer genoeg waren de rommelpieten onuitgenodigd op bezoek 
gekomen. Jeetje, wat een bende in de lokalen! Gelukkig stond daar een lekkere versnapering tegenover, 
zodat de rommel snel was vergeten. En je kunt ook op een mooie manier leren met Sint activiteiten. 
Pepernoot tellen in het echt is veel leuker dan de punten op een dobbelsteen. Want die kun je niet eten… 
En wat te bedenken van de Pietengym. Superleuk toch? Of levensgrote verlanglijstjes maken! Nee, deze 
periode had voor de kinderen nog wel even langer mogen duren. Maar ja, dan krijgen wij een boze 
Kerstman en dat wil je ook niet. Hoe dan ook, het was een fantastische Sinterklaastijd voor onze 
kinderen waardoor de Corona toestanden even naar de achtergrond verdween. Lang leve Sint en Piet!



Programmeer Dag op de Van Maasdijkschool groot succes! 
Woensdag 24 november was het dan eindelijk zover: de Programmeer Dag op de Van Maasdijkschool! 
Het doel van deze dag was om iedereen bewust te maken van het feit dat wij programmeren wekelijks 
aanbieden aan al onze kinderen. Het is een vak bij ons 
geworden, net als rekenen en taal. En dat is ook logisch 
omdat je programmeren eigenlijk al veel meer gebruikt dan je 
denkt en dat je deze vaardigheden ook steeds meer nodig zult 
hebben, zowel in het dagelijkse leven maar ook in je 
toekomstige werk. Innovatie vinden wij dan ook ontzettend 
essentieel en belangrijk op de Van Maasdijkschool! 
Kristian Tap, Chief Innovation Officer bij Capgemini verzorgde 
de opening van deze dag. Capgemini is wereldwijd 
toonaangevend in consulting- en technologiediensten. Wij zijn 
ook erg blij met de nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en dat is geheel wederzijds. We hebben elkaar 
nodig. Deze samenwerking is mede ontstaan door een 
enthousiaste ouder van onze school, Niels Oldenburg. Na de 
opening werd er in circuitvorm gewerkt aan allerlei 
programmeer opdrachten, zoals ScratchJr op de iPad, de Ozo-
Bot en diverse leskisten over wetenschap en techniek. 
Wat een enthousiaste en verwonderde reacties hebben we vandaag bij de kinderen gezien! Een perfecte 
aftrap om het programmeren in het onderwijs te introduceren. Whizzkids (ook alweer zo’n mooi 
voorbeeld van samenwerking maar nu tussen leerlingen; hoe hebben we het ooit zonder gedaan!?!), 
hartelijk dank voor jullie inzet! Onderstaand een fotoimpressie, op het ouderportaal staan er nog meer. 



‘E-lab on the road’ met good old Clement van Maasdijk!
Eigenlijk had het nu beter ‘E-lab in the sky’ kunnen heten gezien 
het onderwerp, namelijk de naamgever van onze school, vliegenier 
Clement  van  Maasdijk.  In  samenwerking  met  het  Heerenveens 
Museum  werd  een  project  rondom  hem  georganiseerd.  Een 
escaperoom  mocht  door  een  groep  leerlingen  van  onze  school 
worden  uitgetest  (logisch  toch?),  een  groep  heeft  een  rapbattle 
gehouden tussen Jan Hilgers en Clement van Maasdijk (echt waar!) 
en de andere groepen verbleven in de vleugel van onze school om 
nog eens goed te kijken naar de replica van het vliegtuig waarin 
Clement van Maasdijk over het oude Thialf vloog in 1910. Ook zijn 
ze naar het monument gelopen  en hebben ze  wat oude beelden 
teruggekeken over de vlucht. Enkele onderdelen werden uitgevoerd 
in het kader van vliegen: stopmotion maken met als verhaallijn van 
Maasdijk,  verhaal  bedenken  met  greenscreen,   flightsimulator, 
lancering  naar  Mars  met  augmented  reality  en  vliegen  in  een 
arreslee met een echte VR-bril. Ook dit is weer zo’n voorbeeld hoe 
wij zaken als innovatie, technologie en, in dit geval, geschiedenis 
met  elkaar  combineren.  Het  wordt  betekenisvol  aangeboden, 
onderwijs in optima forma. Al met al een zeer geslaagde ochtend!

Groep 7 heeft de schaatslessen kunnen voltooien!
Nog net binnen de grenzen van de nieuwe Corona maatregelen konden de kinderen van groep 7 de lessenserie 
Schaatsen volbrengen! En dat was zeker mooi omdat ze nu de Elfstedentocht konden schaatsen. De echte tocht staat 
al jaren op de tocht. Dan was dit tenminste iets. Ze hebben er in ieder geval veel schaatsplezier aan beleefd!



Lefdag groep 8 = Topdag groep 8! 
Groep 8 heeft werkelijk een topdag gehad! De Lefdag heeft ze 
echt weer aan het denken gezet en ze zijn er achter gekomen 
dat ze elke dag elkaar nog beter leren kennen. Met een lach en 
een traan hebben ze prachtige dingen met z’n allen 
gedeeld  en gedaan en zullen hier zeker op voortborduren in 
hun (Kanjer) lessen en de individuele gesprekken met 
leerlingen die binnenkort gaan plaatsvinden. Groep 8 jullie zijn 
echte toppers!


Super Rots & Water training groep 6!
Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij ‘Rots’ staat voor je krachtig 
voelen en opkomen voor jezelf. En ‘Water’ betekent soepel meebewegen in het contact met een 
ander en oog hebben voor elkaar. Kortom, vaardigheden die je nodig hebt om goed in een groep 
te kunnen functioneren. Zo heeft groep 6 een prachtige training achter de rug en hebben een 
rugzak vol met handigheidjes mee kunnen nemen. En nu kunnen ze het geleerde in de praktijk 
brengen. Niet alleen op school, maar ook thuis, in de buurt of bij de sportclub. Een verrijking!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag. 17 december 2021 
Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en de agenda.

Van de directietafel: Corona perikelen op de basisschool… 
Voor iedereen is dit een vervelende tijd. We moeten met z’n allen vreselijk oppassen, winkels zijn beperkt open, horeca 
idem dito en een voetbalwedstrijd van SC Heerenveen kijken we op TV. Tja… 
Ook voor de basisscholen is het alle hens aan dek. De scholen zijn op dit moment de grootste haarden van het Corona 
virus. Ik begrijp heel goed dat wij open blijven en ben er ook blij om, maar ik maak ook mee dat dit wel iets doet met de 
mensen voor de klas. Het is af en toe een emotionele rollercoaster. Tot nu toe hebben wij 2 hele dagen en 2 middagen 
geen vervanging voor een groep kunnen regelen. Afgezet tegen andere scholen doen wij dat niet slecht en hebben we min 
of meer nog geluk gehad. Achter de schermen is het soms echt stressen. Want natuurlijk vallen ook bij ons leerkrachten 
uit. We proberen dan uit alle macht om het zo te regelen dat de kinderen op school kunnen blijven en zo weinig mogelijk 
hinder ondervinden van deze nare tijd. Dit vergt veel lenigheid van ons schoolteam om de roosters dekkend te krijgen, 
maar gelukkig zijn we geen watjes… Ik heb grote waardering en bewondering hoe het team het allemaal voor elkaar 
krijgt en dat de sfeer op school ook vrolijk en positief blijft. Super! 
Vervolgens krijgen wij een bak met extra maatregelen over ons heen gestort. En of wij daar achter staan of niet, we 
moeten ze wel uitvoeren. Dan gaat het over mondkapjes op school en dan gaat het over zelftesten voor de kinderen. 
Gelukkig hebben alle ouders van onze school heel veel begrip voor de situatie en verloopt het soepel. Dat maakt het werk 
voor ons een stuk gemakkelijker. Dank daarvoor, want dat helpt echt! 
Wij doen ons best om jullie op de hoogte te houden van alle actuele maatregelen. Helaas komt het voor dat wij als 
scholen niet altijd als eerste de informatie krijgen. Onbegrijpelijk, maar waar. En wij kunnen niet eerder informeren als 
de informatie officieel is, dat wil zeggen dat deze door de molen van de PO-raad en ons bestuur is geweest. Daar zit soms 
een (kleine) vertraging in. En dan kan het zelfs nog voorkomen dat de informatie enigszins aangepast moet worden… 
Wij hebben gelukkig ‘gewoon’ Sinterklaas kunnen vieren op school. Weliswaar anders dan wij hadden gewild, maar toch! 
De versiercommissie heeft haar beste beentje voor gezet om de school in Sint-sferen om te toveren en dat is hartstikke 
goed gelukt. Ook hiervoor dank! 
En als Sint weer is verdwenen naar het Spaanse land, komt op school de volgende dag automatisch de Kerstman op 
bezoek. Hoe het kerstfeest gaat verlopen is nog niet helemaal zeker. Wij hopen in ieder geval op een ander scenario dan 
vorig jaar. Toen moesten alle scholen in de laatste week voor kerst acuut dicht. Laten we hopen dat dit niet weer gebeurt 
en dat wij met de kinderen een vrolijk kerstfeest kunnen vieren. 
En als we met z’n alles ons best voor doen, hebben we een grotere kans dat dit gaat lukken! 
Ik wens jullie voor nu een fijn Sinterklaasweekend! 

Henk Soeten, 
Uw directeur van dienst.

En hier nog een paar Sinterklaasfotootjes, altijd leuk!


