
Het volgende 

Infobulletin 

verschijnt in 

week 8. 

Op dit moment zijn we bezig met een 

nieuwe website. Alle scholen binnen de 

Stichting PrimAH krijgen dezelfde website, 

tenminste qua indeling. De kleuren en  

teksten kunnen we natuurlijk zelf invullen. 

De nieuwe website maakt het beheer voor ons een stuk makkelijker. Als hij 

klaar is zorgen we er ook weer voor dat er een fotosite aan gekoppeld is, de 

foto-site die we nu hebben werkt namelijk niet meer en het is toch fijn om alle 

leuke activiteiten van de school te kunnen volgen. 

Tot onze nieuwe website klaar is, blijft de oude nog gewoon in de lucht. 
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Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van 22 december t/m 2 januari. 

Vrijdagmiddag, 19 december, zijn alle leerlingen vrij. 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie 

en een goed oud en nieuw 
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Als onderdeel van het kunstproject “Scheet” leerden de kinderen van de middenbouw in november 

zeefdrukken. Gezien de tijd van het jaar, werd het thema aangepast en hebben ze prachtige zeef-

drukken gemaakt over Sinterklaas. Er zijn zeefdrukken gemaakt met mijters, plaatjes, Pieten, paard en 

staf. 

Enkele van de werken worden binnenkort tentoongesteld in het gemeentehuis in Gieten. 

Op 27 november was de spannende finale van het school voorlees-

kampioenschap. Vier leerlingen uit de bovenbouw knoopten de strijd 

met elkaar aan. Ze waren door een strenge, doch rechtvaardige jury 

als winnaar uit de voorrondes gekomen. Het was best wel een beetje 

spannend. 

Uiteindelijk kwam Iris Schuiling als winnares uit de bus. Zij gaat onze 

school nu vertegenwoordigen bij de gemeentelijke finales in maart. 

Maandag 8 december stond de bibliobus voor de laatste 

keer bij school. Jammer dat ook deze dienstverlening 

door bezuinigingen verdwijnt. 

We hebben heel veel jaren met heel veel plezier gebruik  

gemaakt van de bus, eerst wekelijks en daarna één keer 

in de veertien dagen. De kinderen van de onder- en  

middenbouw hadden als afscheidscadeautje heerlijke 

letterkoekjes gebakken en een hele mooie kaart gemaakt 

in de vorm van de bibliobus. 

We hopen dat de medewerkers van de bus weer ergens aan de slag     

kunnen om kinderen en volwassenen blij te maken met boeken. En we 

hopen dat onze kinderen met hun ouders de weg zullen vinden naar de 

bibliotheek in Rolde of Assen. Ten eerste is het lidmaatschap voor         

kinderen gratis en ten tweede verrijkt lezen je leven!! 

Lezen is het mooiste wat er is. 
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Veelkleurige melk 

Waar kun je lenen als de bibliobus stopt? 

Bibliobus stopt na de kerstvakantie 

Waarschijnlijk heb je het al gehoord of gelezen: na de kerstvakantie komt 

de bibliobus niet meer bij de school. Wij vinden dat jammer en willen graag 

dat je toch blijft lenen en lezen. Daarom hebben we de mogelijkheden voor 

je op een rijtje gezet. 

Waar kun je boeken lenen? 

Met het pasje van de bibliobus ben je van 

harte welkom in de bibliotheken van Annen, 

Gasselternijveen, Gieten en Rolde. 

Hier kun je in het vervolg naar toe voor het 

lenen of inleveren van boeken, tijdschriften 

en dvd's. De adressen en openingstijden 

vind je via www.bibliothekendrenthe.nl. 

Daarnaast kun je met je pasje lenen bij alle 

andere bibliotheken in Drenthe. 

Handige website 

Op internet kun je vierentwintig uur per dag naar de 

bieb. Ga naar de website www.bibliothekendrenthe.nl 

om te zoeken, te reserveren, te verlengen, voor leuke 

tips en nog veel meer. 

Vragen? 

Heb je nog vragen? Kijk op de website of stel ze aan de medewerkers van de bibliotheek of bibliobus. 

We zien je straks graag in de bibliotheek! 

Medewerkers bibliotheken en bibliobus 

E-books 

Als je in het bezit bent van een e-reader, tablet of computer / 

laptop, kun je zonder extra kosten e-books lenen met je  

bibliotheekpas. Hier vind je ook kinderboeken en boeken 

over diverse onderwerpen en hobby’s. Ga naar 

www.bibliothekendrenthe.nl/ebooks, meld je aan en begin 

met lezen. 

Omdat wij als school 

via APS-IT diensten 

onze softwarelicenties 

kopen, kunnen wij als 

personeel, maar ook 

ouders van de school, voordelig software-

pakketten aanschaffen. Hiervoor moet u zelf 

op www.surfspot.nl een account aanmaken. 

Via een e-mail krijgt u dan de juiste inlog-

gegevens toegezonden en hebt u toegang 

tot de voordelige webwinkel van surfspot.nl 

Maandag 15 december gingen  

we voor de laatste keer dit jaar 

schaatsen in De Bonte Wever in 

Assen. De ouders die mee waren 

hadden voor heerlijke chocomelk gezorgd en met een 

lekkere koek erbij werd het een heel gezellige afsluiting 

van vijf keer schaatslessen. Nu maar hopen op een echte 

winter, waarbij we weer op de ijsbaan van Ekehaar onze 

kunsten kunnen vertonen. 

Ingrid, Henriëtte, juf Nelleke en juf Leonoor, heel erg 

bedankt voor het geven van de lessen. Inloop-

spreekuur 

Het inloopspreekuur van de 

directie in de maand januari 

is op dinsdag 13 januari van 

half negen tot negen uur. 

Heeft u een vraag of zou u graag iets willen 

bespreken, kom dan gerust langs. 

Zou u van te voren een afspraak willen maken? 
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Dinsdag 2 december kwam Sinterklaas bij ons op school. 

En het kan natuurlijk ook nooit een keer goed gaan…  

Sinterklaas kwam aan met een taxi, omdat hij zijn trouwe 

paard Amerigo nergens kon vinden en bovendien was hij ook 

nog zijn twee Pieten kwijt. Gelukkig had Sinterklaas dit jaar 

assistentie van veel hulppieten en daardoor vonden we uit-

eindelijk toch zijn twee Pieten. Ze waren in slaap gevallen in 

de paardentrailer en hadden Amerigo laten ontsnappen. Met de echte en de hulppieten zijn we 

weer naar school gelopen en daar kon het echte Sinterklaasfeest beginnen. 

We hebben Sinterklaas feestelijk ontvangen in het gymlokaal met heel veel buurtbewoners, ouders 

en aanstormend talent uit de buurt die heel dapper de kou hadden doorstaan. Na een aantal liedjes 

en dansjes ging Sinterklaas naar de klassen in school, waar het feest verder ging. 

Omdat er net een ‘griepgolfje’ door Ekehaar rondwaarde, waren veel van onze kleine ‘acteurs’ ziek, 

maar Sinterklaas heeft toch genoten van alle toneelstukjes en muziek. 

En wat helemaal super is; hij heeft beloofd om volgend jaar weer naar Ekehaar te komen! 

Sinterklaas en Piet 

Sinterklaas pakt een schaar 

Hij knipt zijn haar 

Piet knipt ook zijn haar 

Maar hij is een beetje raar 

Mirthe 

Sint en Piet 
Sinterklaas pakt een vaas 

En gooit hem in mijn laars 

Piet is paars 

Hij heeft een kaars 

Want hij is bang 

Voor een slang 

De slang klimt in een boom 

Want hij is op stoom 

Hij springt op Piet 

En zingt een lied 

Piet stapt opzij 

Iedereen is blij. 

Bart 
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Groep 3 tot en met 8 hebben allemaal geschoolschaatst. 

De kinderen van het eerste groepje waren: De kinderen van het tweede groepje waren: 

Tessa (groep 3) Tessa (groep 8) 

Thijs Marc 

Melissa Pepijn 

Milou Jeroen 

Mirthe Gert 

Harmen Iris 

Babette Julia 

Bart Alwin 

Leon Zonne 

Linda Megan 

Christy Tim 

Anouk Lasse 

De leerkrachten van het eerste groepje waren: De leerkrachten van het tweede groepje waren: 

Ingrid (moeder van Lasse) & Henriette (moeder van Marc) Juf Leonoor & juf Nelleke 

De laatste les mocht je zelf weten of je een grote of een kleine ronde wou doen. De kleine ronde was vooraan en daar      

stonden alleen maar pionnen omheen. In beide rondes stond een poortje en hoepels, maar in de grote ronde was er ook  

nog slalom en klunen lopen of zoiets. Aan het einde kreeg je nog een speculaasje en wat drinken (chocomel warm of koud 

en ranja en water). 

 

 

 

De bovenbouw heeft leuk genoeg!! de verjaardag van Juf Leonoor  gevierd!! 

Het was heel gezellig!!  
Eerst mocht je een potje met stipjes verven. Daarna kregen we een roze koek, of een koek met  disco, of  een cakeje. 

We kregen later nog chocolaatjes en snoepjes!!! Leuk hè!! De computers zaten goed vol en je kreeg ook nog drinken!! 

Ondertussen was er ook een film bezig en daar waren ook veel kinderen. Het werd dus een gezellige dag. 

 

 

 

Ook hadden we een kerstworkshop!! Daar mochten we zelf weten in welke volgorde we alles deden. 

Er waren deze vijf  dingen: 

1. Engeltjes maken 

2. Potje met crêpepapier 

3. ballonnen insmeren en er draadjes omheen doen 

4. zelf kerstballen maken!! leuk 

5. Sterren maken en met kraaltjes versieren 

Dat is toch leuk!! 

In de andere groepen hadden ze ook een kerstworkshop alleen daar ben ik niet geweest, dus ik weet niet wat ze daar hebben 

gedaan. De eindresultaten waren in ieder geval heel mooi!!  Volgens mij ligt alles in de klas, het ziet er dus gezellig uit!!! 

Gemaakt door  Anouk J. 
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Woensdag 10 december was het weer een gezellige boel op school. 

Samen met een stel heel creatieve ouders hebben we hele mooie 

kerstknutsels gemaakt en koekjes en kniepertjes gebakken. 

De school kon, na deze ochtend, meteen in kerstsfeer worden 

omgetoverd en met nog een beker lekkere chocomelk erbij werd 

het een echt ‘knutselfeest’. 

Cindy, Monique, Esther, Henriette, Ina, Laurence, Jeanet en Emmily, 

heel erg bedankt voor jullie knutsel- en bakhulp! 



 Matilda 
  presenteert… 

Hoi, ik ben Matilda. 

Ik ben een echte boekenwurm. 

Ik leen stapels boeken 

in de bibliotheek.  

  Hier vind je de boeken die ik 

deze keer de leukste vond! 

Kleine Muis eet de 

maan 
Petr Horáček, Uitgeverij Gottmer 

Die lieve kleine Muis! In een vorig 

boek wilde hij ergens anders wonen 

met zijn grote appel. Nu gaat het 

over een stukje maan dat stiekem 

een banaan is. Kleine Muis wenst 

dat hij een stukje van de maan mag 

eten en de volgende dag  lijkt de wens uitgekomen: er ligt 

een stuk maan op de grond. O nee! Zo kan de maan nooit 

meer rond worden! Wat nu? 

Mooi prentenboek waar kinderen erg van zullen genieten. Het is 

extra leuk, omdat ze door de gaatjes in de bladzijden al vooruit 

kunnen kijken. Kleurrijk boek waar veel in en over te vertellen is. 

Vanaf 4 jaar. 

WINTER 2014 

Het grote papa, mama, 

broertje, zusje boek 
Mary Hoffman & Ros Asquith, Uitgeverij 

Ploegsma 

Dit vrolijke boek legt op een leuke 

manier uit dat er veel soorten gezin-

nen zijn.   Gezinnen met weinig of 

veel kinderen, met twee moeders of 

met geadopteerde kinderen.  

Heel veel verschillende manieren van 

samenleven komen langs. Bij de tekst 

staan veel grote en kleine tekeningen. 

Leuk om je eigen gezin op te zoeken én om te zien hoe het 

ook anders kan. En het maakt uiteindelijk niet uit in wat voor 

gezin je leeft, als je maar gelukkig bent! 

Vanaf 5 tot en met 8 jaar. Pagina 7 

Walking with dinosaurs, 

the movie 

dvd 
Een film om lekker met 

de hele familie thuis te 

bekijken. 

Patchi, een Pachyrhino-

saurus, kruipt uit zijn ei. 

Hij is de kleinste van het 

nest, maar ook de avon-

tuurlijkste. Zijn grote 

broer, Scowler, is de 

stoerste; hij wil vooral de 

leider van de kudde wor-

den. En omdat dinosau-

russen vechten om hun 

vrouwtjes, lijkt Scowler 

ook nog eens Patchi zijn vriendinnetje, Juniper, in te 

pikken. 

Pas als de kudde in gevecht raakt met bloeddorstige 

Gorgosaurussen, kan Patchi laten zien hoe dapper hij 

echt is. 

Voor iedereen vanaf 7 jaar. 



De geheime missie 
Emily Gale, Uitgeverij Deltas 

Kaatjes vader is uitvinder en Kaatje 

probeert hem te vinden. Maar ze 

vindt ook graag zelf dingen uit. Dat 

doet ze in haar lab (eigenlijk haar 

slaapkamer) samen met Einstein, 

haar hond. Maar soms gaat het mis 

en zo ontploft de super-foto-

halsband voor Einstein. 

Op alle bladzijden staan grappige teke-

ningen van de dingen die Kaatje mee-

maakt. Hierdoor is het boek ook heel 

geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. 

Een boek voor meisjes en jongens die van humor en uitvinden 

houden. 

Vanaf 8 jaar. MLP 
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De vreselijke tweeling 
Jozua Douglas, Uitgeverij De Fontein 

Dit is niet zomaar een grappig 

boek, nee, dit boek is echt hila-

risch! 

Het gaat over de tweeling Max en 

Lot en zij zien overal een lolletje 

in. Ze vinden het vooral leuk om 

een grap uit te halen met hun 

moeder, die heel veel dingen vies 

vindt. 

Hun vader is eigenaar van een     

fabriek voor haargroeimiddel.  

Als Max op een dag een drankje 

koopt waarmee hij de goudvis in 

een hond kan veranderen, gaat 

het verschrikkelijk mis…(hahaha!) 

Een vrolijk boek met veel humor en grappige tekeningen. 

Zeer geschikt om te lezen op een sombere winterdag. 

Dit boek is geschikt voor het MLP. 

Kijk ook op www.devreselijketweeling.nl 

Vanaf 9 jaar. 

De verlaten stad 
Erin Hunter, Uitgeverij Manteau 

Ben jij een dierenliefhebber? 

Dan is deze nieuwe serie vast 

iets voor jou! 

Het gaat over een straathond 

met de naam Lucky. Hij zit 

opgesloten in een asiel. Maar 

niet voor lang, want door een 

aardbeving stort het asiel in 

en kan hij ontsnappen. Nu 

moet hij zelf op zoek naar 

eten en drinken, want het lijkt 

alsof alle mensen verdwenen 

zijn. Eigenlijk houdt hij hele-

maal niet van samenleven met andere honden, maar nu 

moet hij wel, om te overleven. 

Leuk eerste deel van de reeks ‘Survivor Dogs’, gezien vanuit een 

hond. 

Vanaf 10 jaar. 

De jongen die zijn  

vader zocht 
John Boyne, Uitgeverij Boekerij 

Dit boek start met twee dingen: 

de vijfde verjaardag van Alfie en 

het begin van de Eerste Wereld-

oorlog. 

Veel Engelse mannen worden in-

gezet om te vechten tegen de 

Duitsers, bijvoorbeeld in België en 

Frankrijk. Ook Alfies vader vertrekt 

naar het front. 

Vier jaar lang wacht Alfie op een 

bericht van zijn vader. Hij mist 

hem ontzettend. Als hij hoort dat zijn vader in een Engels 

ziekenhuis ligt, zit er voor Alfie maar één ding op en dat is 

zijn vader naar huis halen. 

Ontroerend boek, waarin de gevoelens van Alfie en zijn moeder 

goed beschreven staan zonder dat het overdreven wordt. Een 

bijzonder boek, dat je in één adem uit wil lezen. 

Vanaf 11 jaar en veel ouder. 
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