
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baas in het bos 
 
Jonas woont samen met zijn vader naast een bos.  
In dat bos kraaien, knorren en piepen de dieren  
om het hardst. Kraai is op zoek naar rups,  
rups zoekt haar familie en haar familie plaagt de eik. 
Maar vandaag niet.  
Vandaag houden de dieren zich muisstil.  
In de verte hoort Jonas hoe de zagen met hun  
vlijmscherpe tandjes de bomen wegvreten.  
Langzaam verandert het bos in een nieuwbouwwijk  
en verdwijnen de huizen van de dieren.  
Het bos verzamelt zich in de grote eik.  
"Er moet iets gebeuren!” kakelt iedereen door elkaar.  
Want wie is nu eigenlijk de baas in het bos? 
 

Schoolzwemmen 
 
We gaan ook dit seizoen weer schoolzwemmen, de eerste les is op dinsdag 17 mei a.s. 
Vervolgens dus elke week op dinsdag. De middenbouw krijgt les van bad juf Emmie.  
De bovenbouw krijgt les van juf Janny.  
De middenbouw zwemt in de ochtend van 11.15 - 11.45 uur. Ze gaan lopend heen en weer 
naar het zwembad.  
De bovenbouw zwemt op dinsdag middag van 13.15 - 13.45 uur. Zij gaan op de fiets. Het zou 
dus fijn zijn dat iedereen in de bovenbouw op dinsdag op de fiets naar school kan komen. 
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

15-05-2022: Voorstelling in 't Lam 

17-05-2022: voorstelling middenbouw: Baas in het bos 

17-05-2022: start schoolzwemmen 

18-05 t/m 01-06-2022: Jantje Beton 

18-05-2022: middenbouw bezoek aan de kerk in Blokzijl 

20-05-2022: schoolfotograaf 

24-05-2022: voorstelling onderbouw 

26-05 en 27-05-2022: Hemelvaart 

03-06-2022: studiedag team; leerlingen hebben vrij 

06-06-2022: Tweede Pinksterdag, vrije dag 

03-06-2022: volgende nieuwsbrief 

07-06-2022: ANWB Streetwise 

20-06 t/m 22-06-2022: schoolkamp bovenbouw 

23-06-2022: middenbouw schrijver in de klas 

24-06-2022: schoolreis onderbouw 
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Schoolfoto  
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld stond heeft de O. R. geregeld dat er op 20 mei a.s. 
weer schoolfoto's worden genomen. Denk nog aan het volgende: Als er ouders zijn die graag 
ook de kinderen die nog niet op school zitten of de kinderen die al van school af zijn op de 
foto willen samen met hun broertje(s) of zusje(s) die op school zitten, kunnen dit aanmelden 
op school. Deze gezinsfoto's worden dan 's middags na schooltijd genomen. Als dit al 
doorgegeven is, hoeft het natuurlijk niet nog een keer. De ouderraad wil dit graag op tijd 
weten, zodat er een schema gemaakt kan worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de 
fotograaf. 
 

Jantje Beton 
 
Van 18 mei t/m 1 juni a.s. krijgen de leerlingen van de middenbouw loten mee van Jantje 
Beton. Van het totale bedrag wat binnenkomt door het verkopen van de loten, mogen we de 
helft houden. Dit bedrag is meestal zo groot dat het schoolzwemmen hiermee gefinancierd 
kan worden. 
 

Oproep voor nieuwe OR- leden:   

 
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die lid willen worden van de Ouderraad! Vanaf het 
nieuwe schooljaar bestaat de OR helaas uit (te) weinig leden en hopen we op nieuwe 
enthousiaste leden, die ons graag komen versterken. Met de hulp van nog meer ouders 
kunnen wij als ouderraad samen met het team de activiteiten voor het komende schooljaar 
organiseren. Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij.  
  
De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team organiseren van activiteiten op 
school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest, het paasontbijt, de schoolfotograaf en 
de laatste schooldag. Maar ook voor bijvoorbeeld de feestavond zetten wij ons in. Een aantal 
keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Natuurlijk 
verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht 
werk. Dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden 
verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere ouders zich zullen aanmelden voor de OR.  
  
Wil je meer weten of lid worden, stuur dan een mailtje naar Juliette 
Prins  (juul444@hotmail.com) of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas. Je 
kunt natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.  
  
Hartelijke groeten van de Ouderraad  
Juliette Prins  
Falentijn Assinck  
Sandra Edelenbos (aftredend)  
Sabine van der Ploeg  
Roy Blokland  
Ellen Ziel  
Pjotr Mak  

 

 



Rijksmuseum 
 
Dinsdag 10 mei zijn de groepen 6 en 7 samen met die van de Beatrixschool, onze 
clusterschool, naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Om half 11 moesten we op de 
parkeerplaats aan de Kanaalweg klaar staan. Daar werden we door de bus opgepikt. Op zich 
was het reizen in een bus al een hele belevenis. Een van de leerlingen zei zelfs dat hij dat 
heel leuk had gevonden. Hij zat pas voor de tweede of de derde keer in een bus. Het is heel 
fijn dat we dit uitstapje op deze manier konden doen, omdat het voor ons alleen te duur is 
doordat we maar kleine groepen hebben. Dit is dus een mooi voordeel van het hebben van 
een clusterschool. Het is dan ook voor herhaling vatbaar. 
In het Rijksmuseum hebben de kinderen proefjes gedaan om pigmenten voor verf te maken 
zoals Rembrandt dat vroeger ook deed. Daarna hebben we in het museum nog een paar 
schilderijen bekeken. Met de kennis die de leerlingen op gedaan hebben, kijken ze nu op een 
andere manier naar de schilderijen uit die tijd.  
Hieronder volgt nog een verslag van een van de leerlingen. 
 

Rijksmuseum 
Wij gingen met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam, samen met de kinderen 

van de Beatrixschool. Het was superleuk! Dit is hoe onze reis is verlopen: Half elf gingen met 
de hele groep lopen naar de Kanaalweg, omdat de bus ons daar op zou pikken. De kinderen 

van de Beatrixschool zaten al in de bus, dus we konden meteen op weg naar Amsterdam. 
De busreis ging goed. Ik heb veel spelletjes gespeeld met Sem, omdat hij naast mij zat. 

Toen de bus was aangekomen in Amsterdam parkeerde hij ondergronds in een soort garage 
voor bussen. Wij stapten uit en gingen naar een soort zijdeur van het Rijksmuseum. Daar 

moesten we even wachten in een soort binnenplaatsje voor we naar binnen mochten. Daar 
hadden we ons brood opgegeten. Toen mochten we naar binnen, samen met de 

Beatrixschool. Het was een soort proeflokaal/ laboratorium waar we naar binnen gingen. 
Sem en ik gingen zitten bij een microscopisch onderzoek. Dat was best leuk. We moesten 

kleine schilfertjes onder de microscoop houden. Die schilfertjes zaten vast in een klein, 
plastic vierkantje. Daaruit moesten wij kijken welke kleuren we zagen. Zoals Okergeel en 

Beenderzwart. Dat waren onder andere kleuren die Rembrandt gebruikte. Na het onderzoek 
hadden we een rondleiding langs allemaal verschillende schilderijen in het museum. Zoals 
de Brief lezende Vrouw, de Nachtwacht, de kleinere versie van de Nachtwacht en een rijke 
Koopmansdochter uit Zeventiende eeuw. Daarna gingen we weer terug met de bus naar 
huis. We werden weer afgezet bij de bushalte. Toen liepen we zo weer terug naar school. 

Het was een leuke dag! 
 

Béla 

 

Ingekomen post 
 

Gratis voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar in t Lam! 
  

We programmeren ieder jaar, speciaal voor de kleine en jongere bezoekers, een 
kindervoorstelling in het kleine kerkje t Lam. 
Dit jaar dus ook weer. De voorstelling heet Man met het stenen hart, een vertelling met 
poppen in een miniatuur coulissen decor. 
De voorstelling zou al plaatvinden in januari maar is vanwege corona uitgesteld naar 15 mei. 
T Lam ontmoet 
Kindertheater 



Zondag 15 mei 2022; 15.00 uur; entree € 7,50 (volwassenen) 
Man met het stenen hart door Garage TDI 
Kindertheater vanaf 6 jaar 
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn arm, 
maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit, de koe 
en zijn moeder sterven. ‘Had ik maar een hart van steen’ verzucht Hans. Een klein mannetje 
verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen. En floeps! Daar 
heeft hij een stenen hart. Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt 
met een beeldschone prinses, wordt beroemd en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. 
Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in tranen achter. Haar tranen laten hem koud. 
Hij heeft immers een stenen hart! Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles toch goed af 
en wordt bewezen dat ware liefde in staat is zelfs het hardste hart te breken en te 
verzachten. Een vertelling met poppen uitgevoerd in een miniatuur coulissen decor. 
Wanneer u op de link klikt vindt u meer informatie over de voorstelling, zoals een korte 
impressie ervan op vimeo: 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/170/man-met-het-stenen-hart-6-. 
  
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de 
voorstelling gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. 
 

Gemaskerd bal 
De jeugdclub in Blokzijl organiseert volgende week vrijdag een gemaskerd bal in De Ploats. 
Zie hiervoor de bijlage. 
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