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Melissa naar de Vredeveldschool 
In januari is Melissa van Deelen vertrokken naar de         

Vredeveldschool in Assen. Het vervoer van en naar Ekehaar 

werd voor haar  ouders te bezwaarlijk. 

We wensen Melissa veel plezier op haar  nieuwe school!!! 
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 Eind 2014 heeft onze school meegedaan met de tevredenheidspeilingen 

 van “Scholen met Succes”. We staan landelijk op de tweede plaats, van de 

752 scholen die meegedaan hebben, wat betreft de uitkomsten van de ouder-tevredenheidspeiling. 

Dat vinden we super!!! 

We zijn als team heel trots op deze prestatie en het is heel fijn om te weten dat ouders tevreden 

zijn. We hopen dit nog heel lang zo te houden! 

Kerst op De Flint 
Op woensdag 16 december vierden we het 
kerstfeest van De Flint. 
Dit jaar had de OR een echte herderstocht 
georganiseerd. We wandelden met de hele 
school, ouders, broertjes en zusjes langs 
drassige wegen op zoek naar het kindje in 
de kribbe. Gelukkig zijn er in deze tijd zak-
lampen die het pad kunnen verlichten bij 
een volkstelling, want anders waren we   
zeker niet schoon aangekomen bij dit be-
langrijke kraambezoek. 
Meteen na het vertrek van de “herberg 
Popken”, stuitten we al op een Romeinse 
soldaat. Deze gaf het bevel dat we ons 
moesten melden vanwege een volkstelling 
die keizer Augustus had uitgeroepen. Even 
verderop stond een boertje uit Ekehaar, 
maar omdat die op zijn schapen moest pas-
sen kon hij ons niet begeleiden op deze 
zware tocht. Gelukkig vonden we een ande-
re medereizigster die zich net opwarmde bij 
een vuurtje onderweg. Toen we halverwege 
aanklopten bij een herberg in het weiland, 
 vertelde de bozige 
 herbergier ons dat 
 we natuurlijk niet 
 zonder reservering 
 zomaar bij hem 
 konden over-

 nachten! 

Het werd er allemaal niet makkelijker op… 
Maar met de bolderkarren met warme de-
kens en cadeautjes voor het kindje trokken 
we weer verder, soppend met onze laarzen 
door de blubber. 
Even later ontmoetten we nog een herder 
die ook met ons meeging en nog iets verder 
één van de koningen. En ja, daar zagen we 
in de verte heel veel lichtjes bij een stal en 
daar vonden we Jozef en Maria en het  
kleine kindje. De os en de ezel stonden met 
hun lekkere warme, dampende snuiten om 
hen heen, wat een aandoenlijk tafereel! 
Blij dat we 
de stal en 
het kindje 
hadden  
gevonden, 
stortten 
we ons op 
de heer-
lijke soep en broodjes en kon iedereen    
gezellig met elkaar kletsen. Na afloop    
werden we weer met de trekkerkar naar 
Ekehaar teruggebracht. 
Het was een bijzondere, sfeervolle kerst-
viering, waarbij we met recht kunnen zeg-
gen “trots te zijn op onze kleine dorps-
school!” 
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Veelkleurige melk 

Senioren instuif 

De volgende dag kwamen de senioren (vroeger 

“bejaarden”) bij ons op school voor een 

gezellig kopje koffie met iets lekkers. 

En vooral natuurlijk om te zien hoe de 

school van deze tijd er uitziet, wat we allemaal doen en 

wat er is veranderd in misschien wel 50 of 60 jaar. 

Het was ook dit jaar weer een heel kippenhok vol en weer 

erg gezellig! 

BSO 
 

Door een structurele afname van het aan-

tal kinderen die gebruik maakten van de 

na-/buitenschoolse opvang in Grolloo van 

Stichting Kinderopvang Rolde (SKR), 

wordt dit per 1 maart gestopt. Vanaf dan 

wordt de BSO verzorgd in Rolde. 

Ouders die deze opvang afnamen, hebben 

hierover een brief van de SKR ontvangen. 

De TSO op onze school blijft natuurlijk   

zoals het is. 

Op dinsdagmiddag 17 maart gaan 

we met de leerlingen van groep 3 t/m 

8 naar de tennisbaan in Rolde. Ze 

krijgen daar een soort proefles ‘tennis’ 

om ook met deze tak van sport in 

aanraking te komen. De middenbouw 

wordt gebracht met auto’s, de boven-

bouw stapt op de fiets. 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 17 juni komt de school-

fotograaf weer bij ons op school. We 

hopen dat de bleke wintersnuitjes dan 

weer een beetje zijn ingekleurd. 

T.z.t. krijgt u hier nog wel bericht over. 

Na vijf keer schaatslessen in de Bonte 

Wever, schakelen we nu over naar vijf 

keer schoolzwemmen. Van water in z’n 

vaste vorm, naar vloeibaar. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 met een 

zwemdiploma doen mee. 

Data voor het schoolzwemmen: 

Maandag 16 maart 

Maandag 23 maart 

Maandag 30 maart 

Maandag 13 april 

Maandag 20 april 
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nieuws 
Centrale eindtoets 
In april 2015 is het dan eindelijk zover; dan wordt voor de eerste keer de Cito-toets nieuwe stijl afgenomen. 

De grootste verandering is dat de toets later in het jaar gehouden wordt. Een andere ver-andering is dat een 

centrale eindtoets voor alle scholen verplicht wordt. 

De nieuwe centrale eindtoets 

Vanaf 2015 verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school. 

Er zijn drie belangrijke verschillen te noemen: 

1. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar een moment later in het 

jaar. 

2. Werd de toets voorheen gebruikt om te bepalen welk type vervolgonderwijs geschikt is voor een leerling, 

nu bepaalt de basisschool dit en wordt een leerling op basis van de resultaten van de laatste drie jaren en     

observaties van de leerkracht verwezen. Het doel van de centrale eindtoets is om het kennisniveau van de 

leerling te bepalen, maar het kan ook gebruikt worden als ‘second opinion’. Haalt een leerling een score 

die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo 

nodig bijgesteld. 

3. Vanaf nu wordt een eindtoets verplicht voor alle scholen. Voorheen was dit nog niet verplicht, al nam de 

overgrote meerderheid van de scholen, waaronder onze school, wel een eindtoets af. De school is ver-

plicht om alle leerlingen uit groep 8 mee te laten doen aan de toets. Hierbij wordt wel een uitzondering 

gemaakt voor zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een meervoudige handicap en leerlingen 

die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal  onvoldoende beheersen. 

Stichting PrimAH heeft er voor gekozen om bij alle scholen de eindtoets van Cito te gebruiken. 

Data en uitslag eindtoets 

De centrale eindtoets wordt in het schooljaar 2014/2015 afgenomen op 21, 22 en 23 april 2015. 

Er zal gedurende drie dagen getoetst worden. Voor leerlingen die de toets niet konden maken zal een   

tweede afnamemoment zijn. De uitslag van de Cito-toets kan direct na de meivakantie verwacht worden. De 

meivakantie valt in 2015 in week 19 (van 2 t/m 10 mei). Dit geldt voor alle regio’s in Nederland. De uitslag 

wordt dus in week 20 bekend gemaakt. Dit valt voor onze school in de tweede week van de meivakantie en 

dit  betekent dat de uitslag bij ons in week 21 bekend zal zijn. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft 

om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen. 

De toets 

In de nieuwe versie van de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Scholen kunnen er 

voor kiezen om naast taal en rekenen, ook nog het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen. Net als in de 

voorgaande jaren zijn twee versies voor de toets beschikbaar; ‘Eindtoets Basis’ en ‘Eindtoets Niveau’. Het 

overgrote deel van de leerlingen maakt de basisversie. Leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze naar het 

basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO gaan, maken de eindtoets ‘Niveau’. Het idee is dat 

een toets op eigen niveau betrouwbaarder is. Voor wereldoriëntatie is maar één versie beschikbaar. Als de 

school er voor kiest om ook wereldoriëntatie te toetsen, zullen alle leerlingen dus dezelfde toets maken. 

Aangepaste versies 

Net als voorgaande jaren zullen er van de eindtoets 2015 aangepaste versies beschikbaar zijn. 

Van de centrale eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden: 

 een braille-versie; voor leerlingen met een visuele beperking 

 een audio-versie; o.a. voor leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking 

 een PDF geschikt voor tekst-naar-spraak-software; o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beper-

king 

 een vergrote versie (A3 en zwart-wit); o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking 

 een zwart-witversie op normale grootte; voor kleurenblinde leerlingen 
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Windkracht 6 is een vierdelige lessenserie 

van één uur, specifiek gericht op de     

harmonie- en fanfaremuziek en de daarin   

gebruikte instrumenten.  

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur 

werkt samen met de muziekverenigingen 

in de gemeente Aa & Hunze. Deze vereni-

gingen willen via het onderwijs kinderen 

interesseren voor het maken van muziek en 

voor de plaatselijke vereniging. Eén van de mogelijkheden die het ICO daarin biedt is dit project. 

De inhoud gaat over het luisteren naar muziek, het kennismaken met instrumenten uit de harmo-

nie- en fanfareorkesten en het zingen van liedjes. 

Het doel van het project is om kinderen te stimuleren een instrument te gaan bespelen. Dat is  

natuurlijk goed voor hun ontwikkeling op het gebied van concentratievermogen. Sociale vaardig-

heden, leren luisteren, motoriek en abstractievermogen! Via onderstaande link krijgt u een kleine 

impressie te zien van de lessen: http:/www.youtube.com/watch?v=2vjY66ZiybY 

Windkracht 6 vindt op school in de klas plaats en is bedoeld voor kinderen van groep 5 en 6. De 

lessen worden verzorgd door een ervaren muziekdocent van de Harmonie-fanfare of van het ICO. 

Na afloop van de lessenserie organiseert de muziekvereniging een vervolg. Dat kan door middel 

van proeflessen of op een uitnodiging voor een orkestrepetitie of concert. Tijdens de laatste les 

van Windkracht 6 zullen ze flyers met informatie aan de kinderen meegeven. 

De groepen 5 en 6 gaan op donderdag 2 

april naar museum “De Kluis” in Eext. 

Met het project “Geessie en Geert”      

komen de leerlingen in aanraking met 

het dagelijks leven van 100 jaar geleden. 

“Op stap met Geessie en Geert” wordt in 

het kader van Erfgoededucatie aan-

geboden. 

We bereiden het project voor op school 

aan de hand van lesbrieven en opdrach-

ten. In het museum zelf komen de leer-

lingen in aanraking met het dagelijks 

leven rond 1920 in Eext. Hierbij komen 

de volgende thema’s aan bod: kleding, 

wonen, werken, vervoer, voeding, huis-

houden, school en spel. 

Pannen-
koekendag 

Op donderdag 26 april vieren we weer de      
Nationale Pannenkoekendag. Hiervoor worden 
alle senioren en opa’s en oma’s van de kinderen 
uitgenodigd om op school pannenkoeken te 
komen eten. De kinderen van de bovenbouw 
gaan ‘s ochtends in de weer om minstens 200 
pannenkoeken te bakken, groep 5 en 6 zal   
zorgen voor de muzikale omlijsting van het  
gebeuren en dan gooien we ook nog iets Drents 
in de strijd. Wat dat is, blijft nog even een ver-
rassing. 
We denken dat het weer een gezellig dagje 
wordt, samen met buurt en school. 
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Nieuwe leerling 
Na de voorjaarsvakantie start Femke Brinkman bij juf Ineke in 
de kleutergroep. Ze heeft al een paar keer ‘stage gelopen’ en 
vond het heel leuk. 
We wensen Femke heel veel plezier bij ons op school! 

Bovenbouw neemt deel aan de Drentse Kinderjury 
De Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de bovenbouw van de basisschool. Het doel is 

om de kinderen leesplezier te laten ervaren. Het boekenpakket wordt samengesteld door een werkgroep 

van jeugdbibliothecarissen en het zijn recent verschenen boeken. 

Deze tien boeken, van gevarieerd genre, zijn in de klas geïntroduceerd. Alle kinderen hebben een logboekje 

ontvangen en noteren na het lezen hun ervaringen. Ook plakken ze een ‘duim omhoog’ of een ‘duim om-

laag’ op de scorelijst op het bord. 

We kunnen tot 13 mei de boeken beoordelen en daarna de top drie van onze klas doorgeven. Ook krijgen 

de kinderen onder hun weektaaktijd extra tijd om te lezen in deze boeken. 

De tien boeken die we dit jaar in de klas lezen zijn: 

1. De vreselijke tweeling Jozua Douglas 

2. De waanzinnige boomhut met 39 verdiepingen Andy Griffith 

3. Alle dieren levend en vrijdag Mariken Jongman 

4. Dwars door de storm Martine Letterie 

5. Dummie de mummie en de ster Thoeban Tosca Menten 

6. Ali’s oorlog Lydia Rood 

7. I love Liv Marlies Slegers 

8. Verliefd op de verkeerde Maren Stoffels 

9. Max en de ontplofte vriendschap Jaques Vriens 

10. De goochelaar, de geit en ik Dirk Weber 

Het inloopspreekuur van de directie in de maand maart 
is op dinsdag 10 maart van half 9 tot 9 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? 



Ik weet een 

mop! 
Erik van Os en Elle van 

Lieshout,  

Uitgeverij Zwijsen 

Ik hou erg van moppen, jij ook? Deze vind ik erg 

leuk: “Het is groen en het zinkt nooit”. Weet jij het 

antwoord? Het antwoord is: Adrijvie! Hahaha! 

Dit boek staat vol met leuke moppen. 

Er staan ook grappige tekeningen bij. Soms is het 

een stripje. Mijn tip: lees het boek en probeer de  

moppen te onthouden.  Dan ben jij straks de beste 

moppentapper op elk feest! 
Voor echte lolbroeken vanaf 6,5 jaar, ook geschikt voor 

het MLP 

 

 

 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! 

VOORJAAR 2015 

De superreuzevervelende olifant 
David Walliams, Uitgeverij Clavis 

Sam wacht op zijn moeder die bood-

schappen doet. Als er op de deur 

wordt gebonsd, staat niet zijn moeder, 

maar een enorme olifant op de stoep! 

Sam heeft in de dierentuin een papier 

onder-tekend waarop staat dat hij een 

olifant adopteert en die komt nu bij 

hem wonen! Maar die olifant is eigen-

lijk veel te groot in huis. Hij maakt din-

gen stuk en hij wil veel eten! En als het nou bij een olifant 

zou blijven… 

Een heerlijk groot boek om eens lekker in te duiken. 

Vanaf 4 jaar. 

 

 

Het grote pinguïnfeest 
Christian en Fabian Jeremies, Uitgeverij 

De Fontein 

De voorkant van dit boek ziet er al 

heel feestelijk uit, vind je niet? 

De hele familie pinguïn is dan ook 

druk   bezig met de voorbereidingen 

voor het  verjaardagsfeest van oma 

pinguïn. Het hele boek staat vol met 

platen van pinguïns. 

Kun jij de streepjesjurk van oma vin-

den? 

De tekeningen zijn supergrappig en je bent wel even   

bezig met het bekijken van dit zoekboek.  
Vanaf 5 jaar. 
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Isa Bella 
Poppy Harper, Uitgeverij Kluitman 

Isa Bella heeft vijf broers. Ze zou willen 

dat ze er niet waren! Waarom? 

Allereerst plagen ze haar, ze maken 

haar mooie meisjesspullen zoek en ze 

stoppen wormen in haar brood-

trommel! Erg toch?  

Isa Bella droomt over een eigen kamer. 

Nu moet ze op één kamer slapen met 

de tweeling Harrie en Olivier en dat is 

ze spuugzat. Als haar ouders er een nieuwe kamer bij 

gaan bouwen, doet ze alle om ervoor te zorgen dat zij 

die nieuwe kamer krijgt. Gaat het haar lukken? 
Leuk boek met grappige tekeningen. Voor meiden vanaf 7 jaar. 

Ook geschikt voor het MLP 

 

 

Antboy 
Kenneth B. Andersen, Uitgeverij Ploegsma 

Heb jij weleens meegemaakt dat iemand 

uit je groep wordt gepest? Of misschien 

jij zelf wel eens? Dit overkomt Pelle. 

Het zit hem ook niet mee, hij heeft flap-

oren, draagt een bril en ziet eruit als 

een appel met armen.  

Op een dag wordt hij gebeten door een 

mier. Niks aan de hand, zou je zeggen. 

Maar langzaam krijgt Pelle super-

krachten. Hij kan tegen een muur op-

klimmen en langs plafonds lopen! Vanaf 

dat moment verandert alles voor Pelle en wordt hij   

Antboy! 
Een lekker boek voor echte helden, vanaf 9 jaar. 

DVD Oorlogsgeheimen, naar het 

gelijknamige boek 

van Jacques Vriens 
Tuur en Lambert wonen in 

Zuid-Limburg en zijn al jaren 

beste vrienden. Dan breekt 

de oorlog uit en de Duitsers 

bezetten het dorpje. Er 

komt een nieuw meisje in 

het dorp wonen; Maartje. 

Tuur is stiekem verliefd op 

haar. Er gebeuren geheim-

zinnige dingen in het dorp 

nu het oorlog is. Er komen mensen in gevaar, waar-

onder ook Maartje. Kiezen tussen goed en kwaad 

staat centraal. 
Spannende film over de oorlog. Vanaf 10 jaar. 

Geschikt voor het MLP. 

 

 

De mysterieuze 

zolder 
Neal Shusterman, Uitgeverij Hol-

kema en Warendorf 

Na een grote brand, waarbij 

hun moeder is omgekomen, 

verhuizen Nick, zijn broertje 

Danny en hun vader naar een 

oud huis. Op de zolder ligt 

oude troep en omdat Nick er 

een slaapkamer van wil maken, 

besluit hij de rommel te verko-

pen. Maar het blijkt helemaal geen troep te zijn, het 

zijn spullen met een mysterieuze werking. Bijvoor-

beeld een camera die in de toekomst foto’s maakt! 

Nick probeert de spullen weer terug te krijgen, 

maar er zijn meer kapers op de kust. Want er is 

een geheim genootschap dat er kwaad mee in de 

zin heeft. 
Spannend boek over bijzondere uitvindingen. Eerste deel 

van driedelige serie. Vanaf 11 jaar. 


