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Onderstaand alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar. 

Dan kan iedereen zijn “vroeg boekingen” alvast gaan maken . 

Vakanties Eerste dag Laatste dag 

Herfst 19 oktober 2015 23 oktober 2015 

Kerst 21 december 2015 1 januari 2016 

Voorjaar 29 februari 2016 4 maart 2016 

Pasen 25 maart 2016 28 maart 2016 

Mei 25 april 2016 6 mei 2016 

Pinksteren 16 mei 2016  

Zomer 18 juli 2016 26 augustus 2016 

   

Vrije dagen / delen   

Roldermarkt 8 september 2015  

Vrijdagmiddag voor kerst 18 december 2015  

Vrijdagmiddag voor zomer 15 juli 2016  

Daarnaast zijn er nog een aantal studie(mid)dagen die nader worden bepaald. 

U krijgt hiervan tijdig bericht. 
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In april zijn twee nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Dominique in de middenbouw en Johnny in de onderbouw. 

We wensen Dominique en Johnny een heel fijne tijd bij ons op 

school! 

Met ingang van augustus komt meester Savio 

bij ons op school werken. Hij is nu leerkracht op 

de Jan Thies en wilde na ongeveer tien jaar 

graag een switch maken naar een kleine school. 

De komst van meester Savio betekent het ver-

trek van juf Jorien. Dat vinden we natuurlijk erg 

jammer, want ze is een superleuke leerkracht en 

teamlid. Ze had helaas een tijdelijk contract en 

met de fusie van de drie Veenscholen en de 

krimp, heeft de Stichting alle vaste leerkrachten 

kunnen herplaatsen en moeten de tijdelijke 

mensen hiervoor plaatsmaken. 

We hopen dat we Jorien toch op de één of   

andere manier in de toekomst weer terug zullen 

zien binnen de Stichting PrimAH. 

Hoe het plaatje er volgend schooljaar op school 

uit gaat zien wordt later bekend gemaakt. We 

zijn nu aan het puzzelen met dagen en uren. 

Nieuwe website 
Onze nieuwe website is online. 

Bijna alle scholen binnen Stichting PrimAH hebben nu een nieuwe site met ongeveer dezelfde 

layout. Deze site is voor ons makkelijker te beheren. We kunnen nu zelf stukken plaatsen en 

houden de site daarmee ook actueel. Het is tenslotte wel ons visitekaartje! 

Mocht u nog suggesties hebben, die zijn natuurlijk heel welkom.  

Veel kijk- en leesplezier! 

Het inloopspreekuur van de directie is op maandag 1 juni 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? 



MEI 2015  

Pagina 3 

grap op school 
Op 1 april waren Julia en Iris bezig met een muziekspreekbeurt, 

maar plotseling werd er gebeld. 

Tessa nam op, het was iemand van Veilig Verkeer. 

Het bleek dat het verkeersexamen vandaag was! 

Maar niet iedereen was op de fiets. 

Dus Gert moest op de fiets van Megan, 

Pepijn moest op de fiets van Thijs, 

Linda moest op de fiets van Anouk, enz. 

Iedereen kreeg hesjes aan en we gingen naar buiten. 

Je moest tweetallen maken. 

Juf Leonoor ging Esther Sikkens bellen, omdat ze moest komen want zij is verkeersouder. 

En dat duurde EEUWEN! 

Iedereen verveelde zich op dat moment , maar het was 1 april, 

dus iedereen vertelde moppen. 

Veilig Verkeer belde nog een keer… 

...we konden niet verstaan wat ze zeiden. 

Toen bleek dat meester Niels zich voordeed als iemand van Veilig Verkeer… 

1 APRIL!!! riep hij! 

Het verkeersexamen was nep, 1 april   

Gemaakt door: Linda & Zonne 

Op woensdag 8 april hadden wij, groep 8, een ver-
keersexamen. Wij waren als eerste om negen uur. 
Het ging heel goed en we waren allemaal geslaagd. 
Als eerste moest Marc Boerma, daarna Tessa Jansen 
toen Pepijn Smits en Jeroen Stevens. 
Er waren een paar obstakels en hindernissen en 
mensen die controleerden met papiertjes. Met 7 straf-
punten was je gezakt en dat wilde natuurlijk niemand. 
Iedereen deed zijn uiterste best om niet te zakken 
voor het examen. Het was best makkelijk, maar je 
moest het niet onderschatten. Je moest bij een voet-
pad lopen en bij een kruispunt achterom kijken en je 
hand uitsteken en links en rechts kijken. Als dat niet 
goed ging, kreeg je een strafpunt. 
Dit was het verkeersexamen. 

Groep 8 had op woensdag 8 april het verkeers-

examen. We fietsten heen met Esther Sikkens. 

Als eerste begon Marc Boerma, volgens hem 

ging het heel goed. Twee minuten later moest 

Tessa Jansen, zij was ook heel trots op zichzelf. 

Pepijn ging als derde en ik als laatste. Daarna 

kwam De Drift uit Grolloo. 

Je kreeg een nummer. Ik was nummer 4, omdat 

ik als 4de aan de beurt was. Bij het begin moest 

je slalommen om de pionnen heen. Je moest 

heel goed kijken, anders miste je het cijfer en 

was je niet geslaagd. Gelukkig was iedereen ge-

slaagd. 

Geschreven door: Jeroen Stevens 
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Gemaakt door: Tim Klok 

Geert en Geesie 

We gingen naar museum De Kluis, of te wel Geert en Geesie. 
 We hebben koffiebonen gemaald. 

 Rogge gemaald voor roggepap en brood. 
 We hebben ook kleren gewassen. 

 We mochten ook roggebrood en roggepap proeven. 
 Sokken gemaakt / gebreid. 

 Klompen geschuurd. 
 We zijn naar het schooltje geweest, daar hebben we oude letters leren schrijven. 

IK VOND HET HEEL LEUK 

 Einde     

2 april gingen we naar het museum van Geert en 
Geesie. We gingen toen was wassen en het op de 
waslijn hangen. Ook gingen we klompen schuren, je 
moest dat doekje in het water dippen en daarna 
moest je het doekje in zand dippen en toen op de 
klompen schuren. 
We gingen ook de goede bonen uitzoeken. Daarna 
gingen we rogge en koffiebonen malen. En ook in 

een boek schrijven wat je het leukste vond. 
Ik vond alles wel leuk. 
We hebben ook sokken gestopt, ik was al snel klaar . 
En we gingen ook nog even met een hoepel spelen en 
stelten. 

Einde 
Babette 

Geert en Geesie 
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Museum De Kluis ‘Geert en Geesie 
Donderdag 2 april 2015 gingen groep 5 en 6 naar museum de Kluis in 
Eext. 
Het was heel erg leuk . 
We moesten luiers wassen, stelten lopen, iets met een hoepel, koffie 
malen, rogge malen, sokken stoppen, je naam in het oud schrijven en 
bonen sorteren. Het ging allemaal erg goed, alleen met het sokken 
stoppen kwam er bij mij een soort van bal dus dat ging weer niet zo 
goed. 
Toen we buiten iets met de hoepel deden en op stelten liepen was het 
wel lekker weer, maar toen we weer naar binnen gingen begon het te 
hagelen! We waren net op tijd binnen. 
Ook moesten we Roggebrood met een soort van smeerkaas proeven!  
Ik vond dat heeeel erg vies . 
Het was wel heeeeel erg gezellig . 
Ik was er al een keer eerder geweest, maar dat maakte niet zoveel 
uit. 
We moesten allemaal apart op de foto met een bordje waar onze naam 
in het ouderwets op stond. We gingen meteen om half 9 weg en waren 
om 11 uur weer op school. 
Nu zal ik even uitleggen hoe en wat we allemaal hebben gedaan. 
Met het sokken stoppen zaten er allemaal gaten in de sokken die jij 
dicht moest stoppen. Bij de luiers wassen moest je een paar doeken 
wassen waar allemaal vieze vlekken op zaten. Met het malen moest je 
een met een raar ding met een hendel draaien, dat ging eerst zwaar 
alleen daarna ging het heel makkelijk. 
Bij een soort van schooltje moest je je naam schrijven op een lei met 
een krijtje in een gekke taal. Daarna gingen we naar huis. Ik zat in de 
auto met Marrit, Zonne,   Megan & Babette. Dat was een heel leuk 
groepje, ik kon goed lachen met die meiden. In het andere groepje  
zaten juf Renate, Leon, Tim & Bart. Het waren dus allemaal leuke 
groepjes . 
Toen we weer op school waren had ik nog goede herinneringen aan het 
museum, want het was heel erg leuk .  

Ik vergeet dit nooit meer, zo leuk was het. Ik vond het malen het 
leukst. 

Gemaakt door: Anouk Smit 



MEI 2015  

Pagina 6 

Kikkers en padden 
We hebben een project over kikkers en padden gedaan.  

Juf Maran heeft uit haar vijver kikkerdril en paddensnoer meegenomen. Dat zit 

op school in een glazenbak. We mochten er ook wat van mee naar huis als je een potje mee had. 

We hebben van Nieuws uit de Natuur filmpjes bekeken. Daar zagen we over van dril tot kikker en 

over de paddentrek. Daarvoor hebben de mensen tunnels gegraven of mensen brachten de pad-

den over de straat met emmers. Padden willen altijd terug naar de plek waar ze geboren zijn om 

eitjes te leggen. 

Met muziek hebben we het volgende liedje geleerd:                                                                                     

In de sloot zit kikkerdril, hele kleine bolletjes. 

Glazig met een zwarte pit, kikkers in hun holletjes. 

Kwakende kwebbel kikkerkwab, ‘k weet niet eens of ‘k zelf wel snap. 

((2X) = refrein) 

In de sloot zit kikkervis, hele kleine slangetjes. 

Kopjes met een zwarte staart, kleine groene wangetjes. 

(Refrein)                                                                                                                                                                       

In de sloot zit kikkervolk, links en rechts in west en oost. 

Hoor ze daar nu groen en groot, kwaken bij het eendenkroos.                                                                                                                                                   

(Refrein) 

Ook hebben we werkbladen gemaakt. We zochten de goede volgorde uit van kikkerdril tot kikker. 

Met knutselen hebben we kikkers gevouwen en op een lelieblad geplakt. Op het blauwe prikbord 

lijkt het net een vijver. 

Groetjes van groep 3, 4 en 5.  

We begonnen op dinsdag 21 april ‘15. 

De 1ste was in de gymzaal. 

Die dag begon groep 8 met Taal, taak 1. We 

mochten voor die taak 45 minuten gebruiken. 

Daarna gingen we door met Rekenen, taak 1. 

Daar mocht je ook 3 kwartier voor gebruiken. 

Je moest dan weer taal doen, maar als je die 

af had moest je Wereldoriëntatie doen. Als je 

die klaar had, was je helemaal klaar met de 

1ste dag. 

Woensdag 22 april ‘15 

De 2de dag begonnen we met Rekenen, taak 

2. Daarna gingen we Taal, taak 3 doen en  

Rekenen, taak 3. Daar was je een uur mee 

bezig. Daarna mocht je met Wereldoriëntatie 

bezig. Dat was de 2de dag. 

Donderdag 23 april ‘15 

De laatste dag begonnen we met Taal, taak 4. 

Dat ging snel voorbij en dan op naar Rekenen, 

taak 5. Dat waren 20 opgaves en toen pauze 

en naar buiten. Daarna begonnen we met 

Taal, taak 5; 30 opgaves. Het laatste van die 

dag waren 30 opgaves Wereldoriëntatie. 

En dat was het eind van de Cito!! 

Gemaakt door: Tessa Jansen 
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 Schoolzwemmen 
 

Vanaf ergens in maart begonnen we met Schoolzwemmen. 

Dat vind ik altijd erg leuk . De middenbouw zat op baan 1 
en 2 en de bovenbouw zat op baan 3, 4, 5 en 6. Het waren   
allemaal leuke oefeningen. Ik vond het vooral een leuke      
opdracht als we in een estafette allemaal bommetjes gingen 
maken. Maar heel vaak deden we ook met groep 3, 4 en 5   

tikkertje . Ik heb nu al veel zin in het volgende jaar 
schoolzwemmen. Als je vrij mag spelen ging ik vaak op de mat 
dan ging ik er op staan en dan proberen er allemaal op te 
staan en dan mag je er niet afvallen en als je er dan afvalt 
moet je weer opnieuw. Ik vind de lessen altijd erg leuk dus ik 
hoop dat ik ontzettend snel in groep 7 zit dan begint ook snel 

het nieuwe schoolzwemjaar . 

Volgens mij komt er ook nog een schoolzwemwedstijd, maar ik 

weet zo niet meer wanneer dat is . 

 

 

 

Gemaakt door: Anouk Smit 
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Voorlichting Alcohol en drugs! 
Dinsdag 14 April kreeg de Bovenbouw (6/7/8), 

voorlichting over Alcohol en drugs. 
We gingen meer het over Alcohol hebben dan drugs. 

We gingen het hebben over een kater: 
Een kater is dus een kat, maar een kater betekent 

ook iets anders het betekent dit: 
Bij een kater voelt iemand zich slap, moe,       
misselijk, kan braken en heeft hoofdpijn. 

Door Alcohol.  
En we hebben gehad over Jenever Wijn en Bier. 

In bier zit 5% alcohol  
In wijn zit 10% alcohol  

En in Jenever zit 15% alcohol! 
Wist je dat dieren ook dronken kunnen worden? 

Dat komt omdat ze fruit eten en in dat fruit zitten 
suikers en die suikers wordt omgezet naar alcohol!! 

We hebben het nog over veeeeeel meer dingen   
gehad, maar dat is te veel om op te schrijven :p  

 
 

 Gemaakt Door: 
Julia!! 


