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Nieuws uit de groepen 

Voorwoord redactie  Zomer  

Waar gaat groep 8 naartoe na de zomervakantie?  

van de redactie... 

We hebben weer een prachtig jaar achter de rug. Groep 8 heeft nog 

een paar weekjes te gaan, en dan gaat de grote vakantie beginnen 

waarna groep 8 naar de middelbare school gaat. Inmiddels weet ie-

dereen naar welke middelbare school hij/zij gaat.  

We hebben er zin in ! 

Deze uitgave van de schoolkrant staat vol leuke zomerspelletjes 

waaronder een woordzoeker, verbind de cijfers en een kleurwed-

strijd. Veel plezier met de schoolkrant zomer 2018! 

Groeten van de redactie:  

Jeppe, Cas , Avril, Judith, Jasmin en Precilla. 

• Tjitske Annema gaat naar de Foorakker 

• Precilla Ennik gaat naar de Ulbe van Houten  

• Judith Zondervan gaat naar de Ulbe van Houten  

• Elske van Straten gaat naar de Ulbe van Houten  

• Isa Tuin gaat naar de Ulbe van Houten  

• Jasmin Winkel gaat naar de Ulbe van Houten 

• Mark Haijma gaat naar het Mariënburg 

• Jorrick Zijlstra gaat naar het Mariën-burg 

• Amber van Schaik gaat naar het Leeuwarder Lyceum 

• Larissa Preusting gaat naar Leeuwarder Lyceum  

• Cas Kuipers gaat naar het Montessori 

• Ernst Dessener gaat naar het Montessori 

• Bryan Sijtsinga gaat naar het Montessori 

• Rens Miedema gaat naar het Montessori 

• Manoah Bonnema gaat naar het Montessori 

• Avril Schorea gaat naar het !mpulse 

• Jeppe van der Wal Stedelijk Gymnasium 

• Dries Groenewoud gaat naar het Noordwin College  



Nieuws van de directie 

De leerlingen van groep 8 hebben hun afscheidsmusical ‘Betoeterd’ 

voor de leerlingen van groep 1 t/m 7, hun eigen ouders, pakes en bep-

pes, opa’s en oma’s, vrienden en bekenden opgevoerd. Een musical, 

waarin deze groep schittert en talenten op dit gebied  extra uit de verf 

komen. Momenten waarin de groep in z’n geheel naar elkaar toe 

groeit.  Een tijd van afscheid nemen van elkaar en van de vertrouwde 

omgeving, wat niet altijd even gemakkelijk is.  

De oriëntatie op het voortgezet onderwijs en de verkenning tijdens de 

open dagen hebben hun werk gedaan en de school-

verlaters de mogelijkheid geboden om hun nieuwe 

omgeving alvast te ontdekken en een weloverwogen 

keuze te maken. Wij wensen alle leerlingen van 

groep 8 in de toekomst alle succes en hopen jullie af 

en toe nog eens terug te zien met verhalen uit jullie 

nieuwe omgeving.   

Van de locatiedirecteur  Zomer  

Dit schooljaar hebben we op vrijdag 20 april onze eigen Koningsspelen georganiseerd. De dag begon voor de 

hele school op het schoolplein met het zingen en dansen van het Koningsdaglied. Ook hebben we met elkaar 

ontbeten in onze eigen groep. Daarna vermaakten de groepen 1 en 2 zich met een spellencircuit binnen en 

buiten op het plein. Uiteraard ontbraken een traktatie en de ranja hierbij niet. 

De groepen 3 en 4 hadden een circuit van activiteiten in de sporthal, groep 5 en 6 deden een speurtocht in 

Leeuwarden en groep 7 en 8 maakten een fietstocht door het noordwesten van onze provincie. 

 

Op zaterdag 9 juni hebben we voor het eerst meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi 

van de gemeente Leeuwarden. Onder de bezielende leiding van meester Fokke Hofman en 

een aantal enthousiaste ouders werden er vijf wedstrijden gespeeld. Een van onze gemeng-

de teams wist de poule te winnen. Helaas verloren ze in de kruisfinales hun wedstrijd. Al met 

al was het een prachtige en sportieve dag. 

 

Het meisjesteam van de Jint heeft de voorrondes van het schoolhandbaltoernooi ge-

wonnen. Dat betekende plaatsing voor de Friese kampioenschappen. Ook deze werden 

gewonnen en daarom mocht dit team door naar de Nederlandse kampioenschappen op 

zaterdag 23 juni jl. in Arnhem. Vergezeld van een aantal ouders en juf Jeanette Rispens 

vertrokken ze ’s morgens vroeg naar Arnhem. De dames waren ingedeeld in een sterke 

poule. Hier werden twee wedstrijden verloren en twee gelijk gespeeld. Wij zijn trots op 

deze meiden die het zo ver hebben weten te schoppen! 

 

Ook heeft een partuur van de Jint (Jorrick, Mark en Marije) meegedaan aan de schoolkaats

wedstrijden op It Sjûkelân in Franeker.  

De Jint sportief  



Nieuws van de directie 

Na zo’n 25 jaar na de nieuwbouw is onze school toe aan een opfrisbeurt. Inmiddels is een commissie gefor-

meerd waarin leerkrachten en ouders zitten die komend schooljaar plannen gaan maken voor het opknappen 

van de binnen- en de buitenkant van de school. Tot nu toe zijn ze een aantal keren bij elkaar geweest voor het 

inwinnen van informatie en voor brainstormsessies. Komend schooljaar worden de plannen verder geconcreti-

seerd, waarna we met een plan naar het bestuur gaan. 

Opfrisbeurt  

De website van de Jint heeft inmiddels een nieuwe lay-out gekregen. Ook is het ouderportaal in werking ge-

steld. Dit is een afgeschermd gedeelte van www.dejint.nl, waarop ouders inloggen. Hierop plaatsen leerkrach-

ten mededelingen, vragen, teksten en foto’s van activiteiten van hun groep (en). Iedere ouder heeft inmiddels 

een uitnodiging ontvangen om hier op in te loggen. Heel veel ouders loggen al regelmatig in, maar nog niet alle 

ouders hebben hun inlogmogelijkheid geactiveerd. Dat is jammer, want daardoor missen ze informatie vanuit 

school en vanuit de groep (en) van hun kind (eren).  

www.dejint.nl 

IKC 

Samen met het team van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang is er gesproken over de intentie om 

in de toekomst te komen tot de vorming van een integraal kindcentrum (IKC) met onderwijs en opvang voor 

kinderen van 2 tot 12 jaar. Komend schooljaar krijgen deze bijeenkomsten een vervolg en gaan we onder-

zoeken wat de behoeften zijn voor een kindcentrum bij de Jint. M.a.w. welke behoefte is er wat betreft het aan-

bod voor de opvang op onze locatie. Hierbij hebben we o.a. input nodig van ouders die op dit moment gebruik 

maken van de buitenschoolse opvang. 

ICT  

Op ICT-gebied vinden er een aantal ontwikkelingen plaats. Zo zijn in de afgelopen periode de beamers en digi-

borden vervangen door nieuwe touchscreens. 

 

 

 

 

 

De kleutergroepen hebben nu naast het verrijdbare digibord de beschikking over kantelbare borden, waar vier 

kinderen tegelijk aan kunnen werken.  

 

 

 

 

 

 

Ook beschikken de groepen 1, 2 en 3 over 

iPads die ingezet worden in het circuit. We zijn van plan deze ontwikkeling breder te trekken, zodat ook oudere 

leerlingen kunnen werken op een iPad. We zijn dan niet meer afhankelijk van het oudere netwerk binnen de 

school.  

http://www.dejint.nl


Nieuws van de directie 

Wereldoriëntatie op de Jint  

Formatie  

Formatief hebben we het afgelopen jaar te maken gekregen met de directiewisseling en werd Jannie de Heij 

aan ons team toegevoegd. Fijn is het om te constateren dat ons ziekteverzuim het afgelopen jaar beperkt is 

gebleven en dat Jannie de Heij zich ogenschijnlijk moeiteloos heeft aangepast aan haar nieuwe werkomgeving.  

Voor het komend schooljaar komen Rikst Holwerda en Lydia Venema ons team versterken.  

Hitty Kingma heeft na 14 jaar aan onze school werkzaam te zijn geweest, aangegeven dat ze dichterbij haar 

eigen woonplaats gaat werken, nl. in Kootstertille. Wij hebben haar leren kennen als een positieve en enthousi-

aste leerkracht waarbij kinderen zich op hun gemak voelden. Hitty, bedankt voor je inzet en veel succes op je 

nieuwe werkplek.  

Na een aantal jaren waarin we voor wereldoriëntatie 

gebruik hebben gemaakt van de methode Toponderne-

mers stappen we vanaf komend schooljaar met groep 5 

t/m 8 over op de nieuwe versie van de methode Naut, 

Meander en Brandaan. Hierin wordt aardrijkskunde, ge-

schiedenis, natuur en techniek als aparte vakgebieden 

aangeboden. Dit heeft bv. als voordeel dat geschiedenis 

chronologisch behandeld wordt, waardoor verbanden 

tussen gebeurtenissen beter zichtbaar worden. Leer-

lingen krijgen eerst een leerstofaanbod waarbij ze basis-

kennis over het thema opdoen. Daarna gaan ze aan de 

slag, op een soortgelijke wijze als bij Topondernemers. 

Hierbij blijven de volgende aspecten een belangrijke rol 

spelen: kennis, samenwerken, presentatie, initiatief to-

nen, creativiteit en zelfreflectie. Evenals voorgaande 

jaren blijven de groepen 1 t/m 4 aan de hand van een 

thema werken. 

Tot slot 

Tenslotte zou ik alle ouders willen bedanken voor hun inzet en hulp in het afgelopen schooljaar en wens ik, 
mede namens het team, iedereen een fijne zomervakantie. 
 
Cato Santema  



Nieuws uit de groepen 

• Juf Martine bij ons tot aan het einde van het schooljaar in de 

klas is. 

• Juf Martine nu 2 weken heerlijk op vakantie is naar Azië. 

• We contact met haar hebben gehad via de mail.  

• Juf Sjoukje, meester Fokke en juf Marjan daarom gezellig bij 

ons in de klas zijn. 

• De kinderen en ouders ontzettend betrokken waren bij ons ste-

nenthema, wat een prachtig volle thematafel hadden we! 

• Groep 1 en 2 geregeld samen een activiteit met elkaar doen. 

Wist u dat….. Zomer  

Vorige week was meester Fokke op een ochtend bij ons in de klas. Hij weet heel erg veel over geschiedenis. 

Hij heeft de kinderen ontzettend veel verteld over hunebedden. De dagen daarna hebben de kinderen geschil-

derd en getekend over hunebedden. Wat een moeilijk woord ook eigenlijk!  

Afgelopen week was een leerling uit de bovenbouw, Remco, bij ons in de klas om ons over zijn stenenverza-

meling te vertellen. Wat weet hij veel en wat hebben we veel van hem geleerd. Ook had hij voor iedereen een 

bijzondere steen meegenomen. En als klap op de vuurpijl hebben de kinderen elkaar een stenenmassage ge-

ven.  

We stoppen nu met het thema: stenen en starten aankomende week met het nieuwe thema: sprookjes. Als 

voorproefje op dit thema heeft meester Fokke de oude dia’s van zolder gehaald en aan de hand hiervan ons 

een sprookje verteld. Nieuwe spulletjes van thuis voor dit thema zijn weer van harte welkom! 

Leuke activiteiten  

Foto’s uit de groep 

Groep  

 



Nieuws uit de groepen 

• we heerlijk weer hadden op schoolreisje naar Sanjesfertier? 

• Martijn zijn tweede zusje is geboren? Ze heet Esmée en is al 

een paar keer op school geweest. 

• we gek zijn op bouwen met Knex? 

• we dikke lol hebben om woorden bedenken met de ee? (sch**t 

en diar….) 

Wist u dat….. Zomer  

Onderzoek 

Ook de afgelopen maanden was groep 2 druk met het doen van onderzoek. Met vergrootglazen, tekeningen en 

boeken werkten we in de onderzoekshoek en bedachten veel vragen.  

Zo werkten we over vogels en bekeken we verschillende opgezette vogels en eieren. Met water konden we 

vragen stellen aan de vader van Kyan. Ronald gaf een presentatie over ‘Overstromingen’. En bij stenen heb-

ben we zelf veel stenen meegenomen, van dichtbij bekeken en vergeleken.  

Relaxen 

Naast het harde werken vindt groep 2 het heel fijn om te ontspannen. Een heerlijke massage op woensdag, 

kijken naar een toneelstuk met groep 1 of even gek dansen. 

Leuke activiteiten  

Foto’s uit de groep  

 

 

 

Presentatie over ‘Overstromingen’               Sanjesfertier        Stenenkunst net als ‘Michael Grab’ 

 



Nieuws uit de groepen 

 
- Dior Kibalabala een broertje heeft gekregen?   

- groep 3 op woensdag 13 juni naar de knuffelpoli in het MCL is ge-

weest?  

- dat het lezen bij groep 3 heel goed gaat? 

Wist u dat….. Zomer  

Leuke activiteiten   

Foto’s uit de groep 

Groep 3 

Knuffelpoli  

Op woensdag 13 juni is groep 3 naar de Knuffelpoli in het MCL geweest. Iedereen mocht zijn of haar eigen 

zieke knuffel meenemen en aanmelden bij de balie. De knuffel werd onderzocht en doormiddel van een spuit-

je, pleister of gips weer beter gemaakt. De knuffels gingen allemaal weer beter mee naar school.  

Maandsluiting 

Op woensdag 27 juni was de maandsluiting voor ouders. Hier heeft groep 3 al hun talenten laten zien. groep 

3 heeft veel talenten in de groep te zitten. Zo zijn er kinderen die kunnen voetballen, handballen, skeeleren, 

dwarsfluiten, drummen, turnen, vertellen over dino ’s en een goocheltruc late zien.  

Elfjes 

Naast het lezen uit de taalmethode Veilig Leren Lezen, wordt er ook tijd gemaakt voor een creatieve taalop-

dracht. De kinderen uit groep 3 hebben elfjes gemaakt. Iedereen mocht zelf bepalen waar dit elfje over ging. 

De elfjes zijn prachtig geworden. 



Nieuws uit de groepen 

• ….heel veel lievelingsboeken heeft verzameld? 

• ….dat we daar 3x per week een stuk uit lezen?  

• ….dat we daardoor al heel goede lezers worden en heel veel 

verschillende soorten boeken (her) kennen? 

Wist u dat….. Zomer  

Koningsdag. 

We zijn in Leeuwarden geweest en hebben een speurtocht gedaan. We moesten raadsels doen. Dat ging 

goed. We zijn in het hotel geweest waar Sinterklaas slaapt.  

Hero, Lisa, Remy, Ties, Chanel, Conor en Bastian. 

Koningsspelen. 

We gingen op school ontbijten. Groep 8 deed de Fitlala. Wij gingen naar de sporthal en deden veel activiteiten. 

Schommelen. De dikke tegen de dunne. Skateboarden en stoelendans. In de sporthal gingen we fruit enten en 

we hebben ook nog een filmpje gekeken.  

Anna Albertien, Nardy en Thijs. 

Schoolreis. 

We gingen naar de Drentse koe en we vonden het heel leuk. We vonden de geiten en het waterpark leuk. En 

een lammetje was heel schattig. Er was ook een trampoline en nog veel meer. Einde. 

Lisa, Len, Ilse Fenna, Daniël, Cas en Auke Pieter. 

Watergevecht. 

We hebben watergevecht gehad. We spatten op elkaar en het was heel gezellig. En we zijn nat geworden en 

het was heel grappig. Toen kwamen de pappa’s en de mamma’s. Dit was ons verhaal, dank je wel. 

Ilse, Idwer, Thomas,  Mart en Sven. 

Leuke activiteiten  

Foto’s uit de groep 

Foto 1: maandsluiting 

Foto 2:  winnaar Jintedei 

Foto 3:  Koningsspelen 



 

Nieuws uit de groepen 

• we nieuwe talentenkaarten hebben gemaakt? 

• er een nieuw meisje bij ons in de klas zit: Helena 

• we een heel leuk schoolreisje hebben gehad? 

• we nieuwe schoolborden in alle klassen hebben? 

• de scores op de OK thermometer heel goed zijn? 

• we met groep 5/6 een mini musical hebben gedaan? 

• onze juf Hitty naar een andere school gaat? 

• we hele leuke buitenlessen hebben gehad? 

• we heel goed kunnen werken met Fryske woordenboeken? 

• we allemaal heel goed kunnen kleuren? 

Wist u dat….. Zomer  

Vakantie (Yde, Jayden, Rikst en Jelmer, Danisa) 

In de zomervakantie gaat Yde naar de Belgische Ardennen, Jayden gaat naar Spanje, Jelmer gaat naar Luxemburg en 

Rikst gaat met de boot naar verschillende eilandjes.  

Schoolbord (Gelmar, Elbrich, Thijs en Helena) 

We hebben een nieuw schoolbord en juf een nieuwe computer, een toetsenbord en een muis.  

Buitenles (Eva, Sijtze, Jesse en Muse) 

We hebben buiten gewerkt (rekenen en spelling). We gingen vaak volleyballen. We hebben leuk gevoetbald. Ook hebben 

we buiten geschreven, woordjes op het plein voor spelling.  

Talentenkaarten (Klaas Willem, Mirthe, Bauke Jetze en Linda) 

Wij hebben een talentenkaart gemaakt. Daarin staan dingen die we goed kunnen, zoals lezen, schrijven, sporten en meer.  

Mini musical ‘Mijn tantes Bloes’ (Amarens, Sara, Floor en Jozua) 

We hebben een mini musical gehad die heet ‘Mijn tantes bloes’. Dus we hebben allemaal een rol gekregen. We hadden 

een tante Danisa/ tante Rikst, vriendengroep, tv mensen, platenbaas, de man (helpt tante met haat bloes), de mensen van 

de wasserette en de stoere jongen. Het ging heel goed!  

Escher (Mare, Mara, David Andres, Pieter en Mathijs) 

Wij hebben een 3D tekening gemaakt van Escher. En we hebben een kleurplaat gemaakt. Ook maken we dingen na. 

Schoolreisje (Yvonne, Hidde, Wesley, Roan, Flerona)  

Dit jaar zijn we naar de Drentse Koe geweest. Het was heel leuk. We moesten ongeveer een uurtje in de bus. Daar gingen 

we patat eten met een snackje. En je kon er voetballen en nog veel meer.  

Leuke activiteiten   

Foto’s uit de groep 



Nieuws uit de groepen 

We heel veel kinderen met  tekentalent in onze klas hebben…. 

We hele leuke en sportieve gymlessen kregen van juf Saskia…….. 

Klasgenoten meegedaan hebben aan een heel groot schoolvoetbaltoernooi 

in Leeuwarden ….. 

De inspectie 21 juni in onze klas is geweest om een spellingles te bekijken…. 

De inspectie bezig was met een onderzoek naar dyslexie…. 

Ze het een prima les vond en maar een paar tips had… 

Er een aantal verslagen met foto’s van onze groep op social schools 

staan….. 

U daar een inlogcode voor heeft ontvangen via de mail….. 

Dit nu regelmatig up to date wordt gehouden……. 

Wist u dat….. Zomer  

Stinzenplanten 

We zijn bezig geweest met de stinzenplanten. Deze vroegbloeiers zijn vroeger door de adellijke 

bewoners van onze stinzen/states hier naartoe gebracht. We hebben de planten nauwkeurig 

bekeken en geprobeerd de namen in te prenten. Ook hebben we ze heel precies nagetekend en 

ingekleurd. Een aantal van die prachtige tekeningen hebben we geplastificeerd. We hebben ook 

op het digitale bord afbeeldingen bekeken, bv. naar de prachtige bloemstillevens van de  17 

eeuwse kunstschilder  Margaretha de Heer. Ze woonde destijds in Leeuwarden. 

Weidevogels 

We zijn ook bezig geweest met het thema Weidevogels. Het gaat niet zo goed met de weidevogels. Dat is erg jammer. Hoe 

kunnen we er voor zorgen dat ze onze weilanden toch blijven bezoeken. We zijn samen met iemand van de Vogelbescher-

ming gaan kijken naar vogelnesten van verschillende weidevogels. Het was erg interessant en bijzonder. Op school kozen 

we als groepje een opgezette weidevogel uit en hebben we deze nagetekend.  We leerden op deze manier heel goed kijken 

naar het uiterlijk en de kleuren van de vogels.  

Maandafsluiting 

We hebben heel hard geoefend voor de maandsluiting op 27 juni.  De ouders mochten komen kijken. Dat was  erg span-

nend. We deden allemaal verschillende circusacts. Acrobatiek,  jongleren, balanceren, een clownsnummer en nog veel 

meer. We kregen een luid applaus en dat maakte ons erg trots. 

Leuke activiteiten  

Foto’s uit de groep 



Nieuws uit de groepen 

• groep 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen allemaal gehaald heb-
ben! 

• heel groep 8 het praktisch verkeersexamen gehaald heeft op dinsdag 
15 mei. Hierbij moesten ze op de fiets pijlen volgen en o.a. een ze-
brapad oversteken waarbij ze goed in de gaten gehouden werden 
door uitkijkposten die soms ook spontaan het zebrapad overstaken. 
Stopt rugnummer 5 wel…? 

• groep de Centrale eindtoets op 17,18,19 april heeft gemaakt. 

• op woensdag 25 april kregen we van 4 studenten van het Nordwin 
College een gastles over werkbouwtuigen. De jongens hadden een 
Powerpoint gemaakt en we mochten een kijkje nemen in een tractor. 

Wist u dat….. Zomer  

• we een gastles hebben gehad van Mayke (oud-leerling) en klasgenoot Benthe die vertelden over het Voortgezet 
Onderwijs; over het huiswerk, de kluisjes, tussenuren etc. Als afsluiting hadden ze een quiz waarmee je snoepjes 
kon winnen. 

• juf Ria van HVO op 2 donderdagochtenden seksuele voorlichting heeft gegeven aan de hele groep waarin het ging 
over de vraag waar je vandaan komt en over de puberteit (help, ik groei). Deze lessen waren zeer leerzaam. 

• wij op maandag 2 juli de Achmea toren beklommen hebben! 

• groep 8 heeft een spectaculaire musical laten zien; wat een talenten! We hebben ervan genoten. 

Leuke activiteiten  

Foto’s uit de groep 

Met de Koningsspelen, georganiseerd door de fietsbond, hebben we een alternatieve route gefietst van 

Stiens naar Marrum en via Oude Bildtzijl weer terug naar Stiens, een route van +/- 37 kilometer. Een hele 

prestatie! 

Wat hebben we een mooi schoolkamp gehad naar Ameland met super lekker weer. Maandagavond een wad 

excursie in Hollum. Dinsdag naar het strand en naar het dorp en ’s avonds de bonte avond. Kijkt u op Social 

Schools voor de foto’s. 

Een paar meiden van groep 7/8 zijn Fries kampioen bij het handbaltoernooi geworden en mochten daarom 

op zaterdag 23 juni meedoen aan het Nederlands Kampioenschap in Arnhem. We hebben 4 wedstrijden ge-

speeld waarin we 2 verloren hebben en waarna we in de laatste 2 wedstrijden goed tegenstand boden; de 

laatste 2 wedstrijden waren gelijk spel.  



Nieuws uit de groepen 

• Vanaf juli 2018  is BSO De Jint ook op woensdagmiddag 

open. Dit betekend dat de BSO nu alle 5 middagen open is 

van 14.00 t/m 18.30 uur. In vakanties gehele dagen. 

• Er is ook vraag naar voorschoolse opvang. Ook dat is op alle 

dagen mogelijk. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich 

aanmelden via de afdeling planning:  

 miranda.brinkman@kidsfirst.nl  

 

• In de zomervakantie worden alle BSO in Stiens samenge-

voegd op de BSO De Jint. Er is een activiteitenladder gemaakt 

die 6 weken lang vol met activiteiten en onderzoeken staat. 

Een kleine tip kan al wel worden gegeven. Doe vooral geen 

nieuwe kleren aan naar de vakantie BSO en neem zwemkle-

ding en een handdoek mee.  

BSO Nieuws!  Zomer   

 

Afgelopen weken hadden we het thema 112 op de BSO. Er zijn boetes uitgedeeld, boeven gevangen, brandjes 

geblust en operaties uitgevoerd. Als afsluiting is er een echte motorpolitie langs geweest. Meneer agent is door 

de kinderen goed ondervraagd.  

Wat het meeste indruk heeft gemaakt, was dat de politie die dag een koperboef had gevangen. Kinderen die 

het durfden mochten in de handboeien (gelukkig had de politie wel de sleutels bij zich, om de handboeien weer 

los te maken). Ook mochten de kinderen de politiejas aan passen en op de politiemotor plaatsnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten op de BSO: Thema 112  

BSO 

mailto:miranda.brinkman@kidsfirst.nl


Nieuws uit de groepen 

 

 

 

De BSO kinderen van groep De Fierljeppers 

konden mee doen aan het walkietalkie spel.  

Je ziet elkaar niet en moet via de walkietalkie 

communiceren wat voor figuren je op je papier 

hebt staan.  

Het Walkietalkie spel  Zomer   

 

 

 

Niks is zo populair als het maken van slijm. De ervaren slijmmakers  hadden door-

gegeven wat de beste ingrediënten waren. Onder meer ingrediënten voor een ge-

slaagde middag. 

Slijm maken 

BSO 

Theater Workshop  

 

Vanuit Kidsfirst was er de mogelijkheid om je op te geven voor een theater workshop. De kinderen die zich 

hiervoor hadden opgegeven hebben zich tijdens de workshop prima vermaakt en ook nog het een en ander 

over theater maken opgestoken. 



Nieuws uit de groepen 

Verjaardagen  ZOMER 

VOORNAAM   ACHTERNAAM  GROEP DATUM WORDT … JAAR 

JUNI 

Elske    van Straten   7b/8  17-6-2006  12 

David Andres   Jaspers   5b/6a  20-6-2008  10 

Yvonne   Dijkstra   5b/6a  22-6-2008  10 

Lars    van der Pol   7b/8  14-6-2007  11 

Conor    Bons    4/5a  28-6-2009  9 

Twan    Honderd   1  12-6-2014  4 

Mariska   Zeinstra   1  21-6-2014  4 

Mara    Feenstra   1  13-6-2014  4 

JULI 

Marjolein   Xhaxho   7b/8  6-7-2007  11 

Dries    Groenewoud   7b/8  21-7-2005  13 

Ids    van der Meulen  7b/8  14-7-2007  11 

Maura    Drijfhout   7b/8  3-7-2007  11 

Daniël    Buurstra   4/5a  7-7-2010  8 

Precilla   Ennik    7b/8  14-7-2005  13 

Esmée    Horjes    3  18-7-2011  7 

Anna    Miedema   4/5a  1-7-2010  8 

Hidde    Boonstra   5b/6a  6-7-2008  10 

Gijs    Gritter    3  13-7-2011  6 

Shelby    Welvaart   3  14-7-2011  6 

Olivier    Graauwmans   3  18-7-2011  6 

Brent    Graauwmans   1  2-7-2014  4 

Fenna    Arends   1  20-7-2013  5 

Kyan    van Klinken   2  27-7-2012  6 

Myla    Kok    6b/7a  28-7-2006  12 

Muse    Osman Mohamed  5b/6a  7-7-2006  12 

Chanel   Leenheer   4/5a  6-7-2009  9 

Martijn    Reitsma   2  24-7-2012  6 

AUGUSTUS 

Mark    Haijma    7b/8  21-8-2006  12 

Julian    van der Meulen  6b/7a  6-8-2007  11 

Rianne   van der Meulen  6b/7a  6-8-2007  11 

Jasmijn   Kingma   6b/7a  10-8-2007  11 

 



Nieuws uit de groepen 

Verjaardagen  ZOMER 

VOORNAAM   ACHTERNAAM  GROEP DATUM WORDT … JAAR 

AUGUSTUS (vervolg) 

Mare    Achterberg   5b/6a  15-8-2008  10 

Linda    Zuiderveen   5b/6a  17-8-2008  9 

Mara    Zuiderveen   5b/6a  17-8-2008  9 

Bastian   Faber    4/5a  31-8-2009  9 

Iwan    Honebeek   6b/7a  22-8-2007  11 

Mike    Boterhoek   6b/7a  15-8-2007  11 

Mart    Roersma   4/5a  15-8-2010  10 

Mirthe    Bruinsma   5b/6a  8-8-2008  10 

Pieter    Miedema   5b/6a  26-8-2008  10 

Albertien   Hettinga   4/5a  18-8-2010  8 

Finn    Bakker    1  28-8-2013  5 

Remy    Looge    4/5a  18-8-2010  8 

Jelle    Hogerhuis   3  16-8-2011  7 

Sven    Talsma   4/5a  31-8-2010  8 

Aedzer   Talsma   2  31-8-2012  6 

SEPTEMBER 

Isa    Tuin    7b/8  25-9-2006  12 

Klaas Willem   van der Wal   5b/6a  1-9-2008  10 

Bjarne    Venstra   6b/7a  12-9-2007  11 

Floor    Vellinga   6b/7a  20-9-2007  11 

Anoek    Hiemstra   3  8-9-2010  8 

Jasmin   Winkel    7b/8  27-9-2006  12 

Femke    Ettema   3  8-9-2010  7 

Lukas    Bleekemolen   4/5a  5-9-2010  8 

Annemijn   Wintjes   2  8-9-2012  6 

Nardy    Span    4/5a  17-9-2010  8 

Dennis    Arends   3  27-9-2011  7 

Daniël    Dröge    2  23-9-2012  6 

Femm    Dirksen   2  27-9-2012  6 

Anco    de Jong   1  17-9-2012  6 

Tom    Achterberg   1  14-9-2013  5 

Nadieh   Dijkstra   3  16-9-2010  8 



Nieuws uit de groepen 

Cijferpuzzel  Zomer  

van de redactie... 



Nieuws uit de groepen 

woordzoeker  Zomer  

van de redactie... 

R A N D P R X Z O N N E B R I L V N 

X S T N L E U K V V N M B Z O M E R 

B C L A I N E M M E W Z R W R X P S 

N S J L M W J S T R A N D O 8 H A A 

Y V D I K Y S L M D Q G N K P B U S 

H A C E I B R S E R I C Y A E N G T 

V K T E Z B W X L T A J H H O T B D 

O R I I G Q P K A Z O W P R R I S E 

L X T T Y S G G C F P H P T G T I P 

N N T N N V W R I X D J X S I V L A 

E K N A K O Q D S P M Y T R W K F E 

A O I K S S Z B U U A S S E A O E Y 

C B J A E O D I M U N R E P V Z P U 

O D E V G F T R L Q C X J P J M U S 

W C D I N T I B Y E T R S I V O H W 

H C E C F M Q N S C J Q J L G I X T 

B Q T K H D D Y L W U L I S X K O Y 

C R S U J W I U J O M Q N V L X L G 

BBQ DEJINT EILAND 

GROEP8 HOTEL IJSJES 

MUSICAL SLIPPERS STRAND 

VAKANTIE WARM ZEE 

ZOMER ZON ZONNEBRIL 

ZWEMMEN   



Nieuws uit de groepen 

kleurwedstrijd  Zomer  

van de redactie... 

Inleveren in de doos bij groep 8, voor 9 september! 

Naam:……………. Groep:…………….  

Kleurwedstrijd!!! 


