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Bij de voorplaat
Het scheidende dorpsbelang bestuur: vlnr. Karel Kaptein, Jelly Oosterveld-Boverhof, Lucie GorterNolles, Geert Pijlman en Ben Lubberdink.
Thermometer SamenLoop vooor Hoop -Huidige stand van zaken

EVEN BUURTEN
Bi’j Harmke
Het hagelt én de zon schijnt op hetzelfde ogenblik als ik dit bericht schrijf. Het wil maar geen voorjaar
worden, het is koud en het land is te nat om te bewerken.
Nog 4 weken tot de SamenLoop, hopelijk wordt het nu snel beter en gaan we dan een stralend
weekend tegemoet. Onze buurt heeft geen team dat meeloopt, maar er zijn flink wat voetjes verkocht
en er moeten tenslotte ook supporters zijn. We wensen alle lopers alvast veel succes!
Op 20 april waren Henk en Jantje de Vries 55 jaar getrouwd. Heerlijk
dat je dat samen mag beleven en we wensen het bruidspaar nog een
fijne tijd met elkaar. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!
Verder ‘business as usual’, dus tot de volgende keer.
Anne-Marie.
Hierbij nog wel een ingezonden bericht uit onze buurt:

In het afgelopen half jaar zijn er meerdere keren kranten en folders gedumpt aan de Schoollaan
(zandpad) en in het bosje nabij de dassenburcht.
Aangezien Myron Visser samen met een vriendje al ruim anderhalf jaar deze kranten en folders
bezorgen op woensdag, wordt er misschien ten onrechte gedacht dat deze jongens er meer vanaf
weten. Myron en Tygo hebben hier echter geen debet aan, wel zijn de dumpingen steeds door ons
opgeruimd, op verzoek van de uitgever.
De uitgever heeft ook reeds een verdachte op het oog, welke mijns inziens niet snel genoeg gestraft
kan worden.
Al met al zijn dit vervelende gebeurtenissen welke hopelijk zo snel mogelijk tot het verleden behoren.
Hendrik Visser (vader van Myron)

Binnenkort viert Camping te Hooi en te Gras haar 30 jarig bestaan.
Dominique is geslaagd voor M- jury opleiding, gefeliciteerd.
Ruben Blum mocht ook weten dat hij 40 is geworden, gefeliciteerd.
Er wordt druk geklust bij Peter en Anja aan de Boijlerweg 109.
Wist je ook dat wij met onze buurt met 33 lopers mee doen met de Samenloop voor Hoop.
Polien en Helga

Boijl Centrum
Ook in onze buurt leeft de SamenLoop. Op vele manieren leveren de buurtbewoners hun bijdrage,
door middel van sponsoring en/of actieve deelname.
Het Crea-café en winkel draait nog volop. Vele ‘voetjes’ zijn verkocht, de doppenactie van Elske Marks
staat inmiddels op 360 kilo en mede door dat alles stijgt de thermometer in het centrum van Boijl. De
stand is momenteel: 37 teams en ruim € 20.000,-

Ziekenboeg

Op 21 februari kreeg onze buurtgenote Annie Winters een heftige hersenbloeding. Gelukkig voor haar
was zoon Lute net bij haar te koffiedrinken en kon direct de ambulance bellen.
Na een week in het ziekenhuis ging Annie naar Lindenstede in Wolvega.
Daar volgt ze nu intensieve therapie en al gaat het met kleine stapjes, er is toch een lichte
vooruitgang. Annie kennende, zal ze vechten om zoveel mogelijk weer zelfstandig te kunnen zijn. Ze
vindt het leuk om post en bezoek te ontvangen en leeft erg mee met de ‘Loop voor Hoop’.
Haar adres is: Mevr. A. Winters-Brouwer, Tjongerkamer 12, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega
Ook Hennie Boelen heeft in het ziekenhuis gelegen. Na wat klachten en lichte uitval verschijnselen
bleek een vernauwde halsslagader de boosdoener. Met spoed was een operatie noodzakelijk en het
gaat nu aardig goed.
Namens de buurt wensen wij Annie en Hennie een goed herstel.
Aafje Wever en Thea Pijlman

Rijsberkamp

Meuleveld

Evert en Catrien zijn op 9 januari voor de derde keer opa en oma geworden…. Proficiat!
Hun kleinzoon heet Nick en woont samen met zijn ouders Maaike en Ronnie op een boerderij in
Giethoorn.
Ab is 75 jaar geworden. Gefeliciteerd…… zijn kinderen en kleinkinderen hebben een prachtig
kippenhok voor hem getimmerd en er ook nog drie kippen in gedaan …are you tokking to me…??
Janny en John zijn flink aan het klussen want hun twee dochters Annemarijn en Lieselotte krijgen
allebei een nieuwe slaapkamer, ook is er een logeerkamer gemaakt voor als opa en oma eens willen
blijven slapen. Ja en in tuin staat al een mooi speeltoestel, waar ze deze zomer fijn buiten kunnen
spelen.
De geweldige vier rijrooiende geelgroene Dino van Franke heeft de blikseminslag niet overleefd, hij is
volledig uitgebrand.
De boerderij op nummer 24 is gekocht door Susanne Lukassen en Michel Speklé.
Ze zijn paardenliefhebbers en al druk bezig met de herinrichting van het erf. In de volgende editie
gaan ze zich even voorstellen.
Wilma Bouwman

Corry de Vries heeft op 12 april een forse ingreep ondergaan. In het MCL te Leeuwarden is zij
geopereerd en kreeg ze 4 omleidingen. Corry heeft de ingreep goed doorstaan en na een week kwam
ze weer thuis. Ze maakt het inmiddels heel goed hoewel ze het de eerste tijd heel rustig aan zal
moeten doen.
Van harte beterschap!!
Namens Corry, hartelijk dank voor de mooie fruitschaal die ze mocht ontvangen namens de bewoners
van de Kerkweg.

Babynieuws

Op 21 april zijn Rian en Djoeke Greaves Lord ouders geworden van een
zoontje genaamd Mason. Het bericht is nog vers als de kopij van deze
dorpskrant ingeleverd wordt. We hopen dat alles goed gaat met moeder
en kind.
Rian en Djoeke, heel veel geluk met jullie kindje.
Corry en Rudy

De Bekhof
Beste dorpsgenoten,
Het is weer de tijd van diploma’s en examens. Om met de eerste te beginnen, Nynke Gutterswijk, zij
heeft haar diploma A gehaald. Ze was de kleinste (wat betreft lengte) van de groep afzwemmers,
maar wel een fanatieke. En dat fanatieke zagen we ook weer met de sponsorloop op school, daar
heeft ze flink haar best gedaan met wel 15 rondjes te lopen. Later hebben we dit uitgerekend en het
zou toch zeker rond de 4,5 km zijn. Doe het maar eens na als 5 jarige!
Dan de examens, Jarno en Jeffrey hebben hun laatste examens gedaan en dat wordt nu duimen,
duimen en nog eens duimen of alles goed is verlopen. Even wachten ……tot 16 juni …. en dan komen
de uitslagen, een spannende tijd voor de jongelui!
Nieuwe gezichten vinden we op de Schoollaan, daar is de familie Veenstra komen wonen, we heten
ze natuurlijk van harte welkom in ons buurtje.
Yvonne en Wim zijn ook weer terug van hun reis naar Australie en Nieuw Zeeland, waar ze hebben
genoten van familiebezoek met de nodige avonturen en fotoalbums vol foto’s. Niet zo lang daarna
werd er een beroep op de familie Gutterswijk gedaan of er een concert bij hun in de tuin gehouden
kan worden, i.v.m. de grote actie SamenLoop voor Hoop die in Boijl georganiseerd wordt. Nou dat is
een leuk idee, en zo kan het gebeuren dat er nu flink gewerkt wordt in de tuin. Er is ook een flyer
gemaakt die hier en daar is uitgedeeld, op facebook en op de mail is gezet en nu dus ook in de
dorpskrant komt. Misschien is het een leuk ”Pinkster uitje”, je hoeft er niet ver voor te reizen, even een
uurtje ontspannen en je steunt er een goed doel mee, wat willen we nog meer!!!!!!! Indien je van
tevoren ook nog een lunch bestelt, kun je heerlijk napraten onder het genot van soep, slaatje, broodje,
frisdrank, wijntje, koffie of thee.
Mensen dit was het voor deze keer, Gerrie en Yvonne

Tuinconcert op 15 mei (eerste pinksterdag)
Voor de SamenLoop voor Hoop gaat het loopteam “de Bekhofbuurt” een tuinconcert organiseren.
Mirjam Cornelisse (zangeres) en Nettie Veening (pianiste) zullen op zondag 15 mei een concert
verzorgen in de tuin van de familie Gutterswijk !
Het concert zal bestaan uit een Frans repertoire met o.a. lichte klassieke nummers en chansons zoals
Être van Charles Aznavour. Het concert zal ongeveer een uur duren inclusief de pauze.
Reserveren is gewenst in verband met de organisatie.
Gereserveerde kaarten kunt u van te voren af halen en betalen bij Yvonne, Marjan of Karin (liefst
tussen 19:00 en 21:00 uur).
Op de dag zelf zijn er nog kaarten (geld alleen voor het concert) te koop bij de ingang.
Een kaartje kost 10 euro inclusief koffie/thee met iets erbij.
Na het concert is er de mogelijkheid om even gezellig na te praten.
Dit onder het genot van een drankje en een heerlijke kom soep, met een broodje en salade (gemaakt
door streekslagerij T. Huisman).
Hiervoor dient u vooraf apart te reserveren en de kosten van 5 euro te voldoen! Dit in verband met de
bereiding van het eten. Wilt u alleen bij het concert aanwezig zijn of alleen na de tijd voor een gezellig
samen zijn dan kunt u alleen hiervoor reserveren en betalen.
Voor maar 15 euro kunt u dus genieten van beide activiteiten !
U kunt de kaarten bestellen via het volgende mailadres klazienmarks@hotmail.com
of telefonisch bij Karin 0561-421137(liefst in de avonduren )

Tuin open: 10.45 uur. Aanvang concert: 11.15 uur Locatie: Boijlerweg 32
Boijl. Lunch: 12.30 uur.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk in Boijl.
Namens het loopteam “De Bekhofbuurt” hopen wij u te mogen verwelkomen !

De Daoken

Boschoordweg

Na een slopende ziekte is op 29 maart onze buurtgenoot Jan Willem de Vries overleden. Wij zullen
zijn betrokkenheid en gezelligheid erg gaan missen. We wensen Jacoba, José & Christian, Sander &
Femke en naaste familie veel sterkte met dit verlies.
Gerrit Driessen ligt nu geruime tijd in het ziekenhuis, wij willen hem, zijn vrouw Alie en kinderen veel
sterkt wensen.
Onlangs is Jannie Westerveen aan haar knie geopereerd, intussen loopt ze zonder krukken. Wij
wensen je nog een spoedig herstel toe.
Mariëlle Vermeeren heeft een kijkoperatie aan haar knie gehad, ook Mariëlle wensen we beterschap.
Voor Griet Slot zijn het ook nog roerige tijden. Ook voor haar, Anne en Sam veel stekte gewenst.
We willen andere buurtbewoners die al een tijdje in de lappenmand zitten ook veel beterschap
wensen.
Verder hebben we ook nog andere nieuwtjes.
Sophie Donker heeft haar A-diploma gehaald, bij het verschijnen van deze krant heeft ze
waarschijnlijk ook haar B-diploma gehaald. Sophie, van harte gefeliciteerd en veel zwemplezier
gewenst.
Intussen hebben we onze jaarvergadering van de buurt gehad, hier zijn weer vele dingen besproken.
Het idee is ontstaan om met een groep BODO genaamd deel te nemen aan de Quiz van de
Samenloop voor Hoop. Wendy Boersma is de buurt nog rond geweest om voetjes te verkopen voor
deze geweldige actie.
Het eerste rijtje woningen aan de Boschoordweg hebben een kleine renovatie ondergaan. Ze kunnen
weer een aantal jaren mee.
Wij ( Rina & Thea) schrijven nu al een aantal jaren voor ons buurtnieuws en vinden het tijd worden
voor vers schrijfbloed. Laat het ons weten als het je leuk lijkt om te doen. Jullie willen toch ook dat dit
door blijft gaan??
Rina & Thea

Langs deze weg willen wij iedereen laten weten,
het erg gewaardeerd te hebben,
dat er zoveel mensen blijk van medeleven
hebben getoond,
tijdens Jan Willem zijn ziekte en na zijn overlijden.
Het doet ons goed om te zien dat er zoveel mensen bij de
afscheidsbijeenkomst aanwezig waren.
Ook de vele kaartjes die we mochten ontvangen,
was overweldigend.

Jacoba,
José, Christian
Sander, Femke

Hervormde Kerk Boijl
Zomeravondwandelingen Frieslands End 2016
Deze zomer worden er door de Protestantse streekgemeente Frieslands End een drietal
zomeravondwandelingen georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.
Tijdens de wandelingen is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en om op een ontspannen
manier met elkaar in gesprek te gaan. Ook is er ruimte voor stilte en bezinning.
De wandelingen starten telkens om 19.30 uur en duren ongeveer anderhalf uur.
De 1e wandeling is op woensdagavond 22 juni in Elsloo.
Startpunt wordt o.a. bekend gemaakt via de facebookpagina van de kerk van Boijl,
(https://www.facebook.com/groups/459818704045700/).
Er loopt deze avond een gast mee, Mineke Gravers uit Ees. Mineke is kunstenares en zal
onderweg vertellen over haar werk (www.minekegravers.nl).
Op zondag 3 juli zal er werk van haar te zien zijn tijdens en na de kerkdienst in Elsloo.
De 2e wandeling is op woensdagavond 20 juli in Makkinga
(startpunt wordt in de volgende dorpskrant bekend gemaakt)
De 3e wandeling is op woensdagavond 24 augustus in Boijl
(startpunt wordt in de volgende dorpskrant bekend gemaakt)
Dieneke Grit

Kerkdiensten:
Zondag 14 februari
In deze dienst ging Da. L.P. Cnossen voor uit Oosterwolde.
De bloemen zijn naar Helga de Vries gegaan.
Zondag 6 maart
Mevrouw S.A. Grit ging deze ochtend bij ons voor.
De bloemen zijn naar Jan Willem de Vries gegaan.
Witte donderdag 24 maart
Da. Lieuwkje Cnossen was deze avond bij ons aanwezig, we vierden het Heilig Avondmaal.

Goede vrijdag 25 maart
In deze korte samenkomst was Liane Russchen onze voorganger.
Zondag 27 maart, 1e Paasdag

Foto uit de laatste koorrepetitie.
Wat hebben we een prachtige ochtend gehad. Zeventien kinderen voerden de musical ‘Jezus
Leeft’ voor ons op. De laatste paar maanden kwamen zij, (kinderen uit Oosterwolde,
Makkinga, Elsloo, Wateren, Zorgvlied en Boijl), wekelijks naar de kerk in Boijl om te
oefenen voor deze musical en de liedjes in te studeren. Het moest uiteraard wel uit het hoofd
geleerd worden! Een hele opgave voor die kinderen omdat allemaal te onthouden. Maar ze
hebben het fantastisch gedaan. Mirjam en ik zijn apetrots op al deze kanjers.
Als dank hebben zij van de kerkenraad van Boijl Het Enige Echte Jungle Kleurboek of Het
Grote Kleurboek van Fiep Westendorp gekregen en Mirjam kreeg een mooi boeket
aangeboden!
Mevrouw S.A. Grit was onze voorganger.
Er kwamen deze ochtend 115 mensen naar de kerk.
Na afloop volgde de brunch en was het nog lang erg gezellig.
De generale van de musical was op goede vrijdag 25 maart in ‘De Herbergier’ in
Oldeberkoop. We werden daar weer onthaald met een tafel vol lekkers als snoep, chips en
koek, vele soorten drinken en koffie en thee.
Tijdens de musical hoorden we de bewoners vaak zeggen: ‘o, wat is dit mooi’ en ‘prachtig’.
Leuk hoor, daar doen we het met ons allen toch voor. Met een zak snoep voor de kinderen en
bloemen voor Mirjam en mij vertrokken we daar weer.

Zondag 3 april
In deze dienst ging Ds. A. Zweers uit Zwolle voor. Hij nam ons mee op een wandeling met
‘De Emmaüsgangers’, het was een zeer boeiende en verzorgde dienst.
De bloemen zijn naar mevr. Klaasje Punter gegaan.

Zondag 24 april
Zoals u in de voorgaande Dorpskrant hebt kunnen lezen was het de bedoeling dat deze
ochtend onze voorganger de heer Jan Koops uit Oosterwolde zijn. Zijn vrouw, Da. Lieuwkje
Cnossen zou voorgaan in een dienst in Een.
Omdat per 1 mei a.s. Mevr. Dieneke Grit in dienstverband komt met onze streekgemeente
hadden we voor de bevestigingsdienst van Dieneke een predikant nodig die haar in de
bediening kon stellen. Da. Lieuwkje Cnossen heeft contact gezocht met de kerkenraad in Een
en zij hadden geen bezwaar tegen een ruiling van predikanten.

Het was een mooie, feestelijke en goed bezochte dienst. Dieneke kreeg namens ‘de Streek’
een mooie mand met bloemen aan geboden.
Na afloop was er koffie met gebak. De bloemen uit de dienst zijn naar de heer P. de Jong
gegaan.

Terugblik op de filmavond
We hebben genoten van de film La familie Bélier, wat een prachtige film is dat!
Er kwamen 32 personen naar de kerk. Weer een mooie opkomst!

Verjaardagen:

Dhr. J. Mulder, 5 mei
Dhr. L. Bos, 10 juni
Mevr. J. Bos – Slot, 29 augustus
Dhr. A. Nijholt, 1 september

Pinksteren, wat is de betekenis
Ieder jaar vieren we het Pinksterfeest. Wat betekent Pinksteren eigenlijk? En
wat vieren we dan?
"Pinksteren" komt van "pentakosta". Dat is Grieks. Het betekent: "50 dagen".
Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. Dat zijn ongeveer zeven weken. De
joden noemen het feest dan ook "Wekenfeest". Zij vieren het zeven weken na
Pesach, het joodse Paasfeest. In de huizen staan overal bloemen en er worden
blintzes gebakken: lekkere kaaspannenkoekjes!
Overvloed Zeven is een speciaal getal. Het betekent in de bijbel: "overvloed, heel
veel". Het Wekenfeest komt namelijk van de joodse akkerbouwers. Zij verbouwden
op hun land gerst. Als de oogst van de gerst klaar was hielden zij een feest. Om hun
God Jahweh te danken voor de overvloedige oogst.

Met Pinksteren wordt in de kerk het Pinksterverhaal gelezen:
"Toen het Pinksteren was waren alle leerlingen van Jezus bij elkaar in hetzelfde huis.
Ineens stak er buiten een harde wind op. De ramen vlogen open en het waaide in het
hele huis. Toen kwam er ook vuur binnen. Het verdeelde zich in kleine vlammetjes
boven de hoofden van de leerlingen." (naar Handelingen 2, 1-13).
Vreemd. In dit verhaal lees je allemaal vreemde dingen. Er wordt verteld over de
leerlingen van Jezus. Eerst zijn ze verdrietig over zijn dood. Maar ineens weten ze:
het is niet voorbij. Jezus leeft! Het verhaal gaat door. Wij moeten het verder vertellen.
Ze weten dat God hen daarbij zal helpen.
Wind. Er kwam ineens een hevige wind in het huis van de leerlingen. Daarmee wordt
bedoeld: er gebeurde iets geweldigs, iets heftigs. De leerlingen, die moedeloos bij
elkaar zaten, kregen ineens weer kracht.
Vuur. De leerlingen raakten "vol vuur", stonden "in vuur en vlam". Allemaal beelden
om te zeggen: Ze voelden dat er iets geweldigs met hen gebeurde. Ze wilden erover
vertellen, het aan anderen doorgeven. Daarom werden de vlammen "tongen". Het
verhaal was voor iedereen bedoeld. alle mensen hoorden het in hun eigen taal.
Heilige geest. Volgens het verhaal ontvingen de eerste leerlingen van Jezus met
Pinksteren de "heilige geest". De geest, dat is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je
kracht geeft om te leven zoals Jezus. "Heilig" betekent: "heel maken". Als je leeft als
Jezus help je mensen die stuk zitten, die niet verder kunnen. Je helpt ze om weer
"heel", weer beter te worden.
Duif. Die "heilige geest" wordt wel voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van
hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de
boodschapper van nieuw leven. Eigenlijk horen Pasen en Pinksteren dus bij elkaar.
Maar omdat er zoveel te vieren was werden het twee feesten. Pinksteren werd het
feest van "op weg gaan". Om het leven nieuw te maken moet je iets gaan doen.
Jezus volgen. samen met andere mensen.
Gedeeltelijk overgenomen uit: Klapwerk.

Kerkdiensten in Frieslands End
01/05
08/05
15/05
22/05
29/05
05/06
12/06
19/06
26/06
03/07
10/07

Makkinga
Elsloo
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Mw. S.A. Grit - Smilde
Dhr. P. van Engen – Noordwolde
Mw. S.A. Grit - Smilde
Kerkenraad Elsloo
Da. Y. Riemersma - Heerenveen
Ds. T. Huttenga - Burgum
Dhr. J. Koops – Oosterwolde
Da. L.P. Cnossen – Oosterwolde
Da. E.C. Rooseboom - Drachten
Mw. S.A. Grit - Smilde
Dhr. P. van Engen - Noordwolde

Moederdag
Pinksteren
Poëziedienst

Stellingwerverdienst
Vaderdag
Heilig Avondmaal

DORPSNIEUWS

Feestje….vier het in De Tille!
Wat is er gemakkelijker dan je eigen feestje vieren, maar
dan zonder rompslomp van boodschappen doen, koffie
zetten, borrels inschenken en afwassen?
Dat is feestvieren in ons eigen dorphuis. Geen ongebruikte
flessen drinken over, geen taart en hapjes over waar je de hele week nog tegenaan hikt,
maar heerlijk relaxed feesten!
De beheerders van het dorpshuis krijgen het steeds drukker en zochten een vaste vrijwilliger
om alles rondom het vieren van een verjaardag of partijtje te regelen.
Vooraf bespreken we met elkaar wat de wensen zijn, maken we een raming van de kosten,
ik regel de verdere vrijwilligers en zorg dat alles op rolletjes loopt.
De zaal kun je zelf extra versieren als je dat wilt.
Vraag naar de mogelijkheden: 0561 421525
Ik heb er zin in en ontvang jullie graag!
Met vriendelijke groet,
Hennie de Vries

ARCHIEFGROEP BOIJL

Blik op Boijl

Schoolreis naar Leek in 1972
Juf Thea ging met haar kleuters op de jaarlijkse schoolreis en de kinderen deden verslag.
We zijn inmiddels 44 jaar verder…….
Franke: we zijn met het schoolreisje naar Leek geweest.
Henderika: we zijn naar de speeltuin in Norg geweest.
Gerdie: en naar de kinderboerderij in Leek.
Gea Hoogeveen: we hebben in een boot
gevaren op een meer en in een vaart.
Jolijn: we hebben in het bos gegeten.
Roelof Mooy: we zijn om 9 uur
weggegaan en om 4 uur thuis gekomen
Meindert: we zijn met de bus geweest.
Jos: in de bus waren: de chauffeur, Gea
de Vries haar mama, Gea Hoogeveen haar
papa, Wessel zijn vader en Harm zijn
vader.
Thea Wieldraayer: en Jolijn haar moeder.
Gea H.: en juffrouw en alle kinderen.
Margreet: we hebben in de bus gezongen
Henderika: en ook in de boot.
Ernst: we hebben in de bus een appel
gegeten.
Marian: eerst zijn we naar de speeltuin geweest.
Janny: ik heb op de schommel gezeten en in de speeltuin gespeeld.
Thea Vonk: op de draaimolen gezeten.
Henri: ik ben op de glijbaan geweest.
Hillie: we hebben twee ijsco’s gehad.
Jurrie Hendrik H.: we hebben op de bank gezeten.
Gea Veenstra: en op de wip gewip-wapt
Roelof de Nekker: ik ben op de glijbaan geweest.
Wessel: ik heb op een olifant gezeten.
Loesje: we hebben op het klimrek gespeeld.
Gea V.: we zijn ook op de foto gekomen.
Jan Mooy: ik heb op het paard gezeten.
Willem: toen zijn we weer in de bus gegaan.
Henderika: toen gingen we eten.
Koos: we hebben na het eten gevoetbald met Harm zijn vader, Gea H haar vader en alle kinderen
Gea de Vries: sommigen waren gevallen
Gerdie: ze hadden een plek op de knie.
Aise: we hadden drinken bij het eten gekregen.
Henderika: we hadden allemaal een oranje sjerp om.
Evert: voor de oudercommissie want die weten niet welke kinderen er op school zitten.
Harm: we zijn toen naar de boot gegaan.
Jolijn: voor in de bus gingen we eerst twee aan twee, anders zijn er misschien nog een paar
kinderen in het bos.
Roelof M. in Leek zijn we in de boot gegaan.
Ingrid: er waren ook grote vogels.
Loesje: we hebben reigers gezien.
Margreet: waterlelies.
Franke: eendjes.

Jaap: grote ballen.
Henri: daar kun je tussendoor varen.
Harm: er waren ook jonge eendjes.
Roelof de N.: een oude bal.
Thea W.: en flessen.
Henderika: het water was heel smerig.
Meindert: zwart!
Henri: bij de bomen was het een beetje zwart.
Harm: onder de bomen, dat is de grond van de bomen.
Henderika: ze tilden ons in de boot.
Wiranda: we mochten even zingen voor de microfoon.
Ernst: de meneer deed het raam open.
Hielke: ik zat naast Willem in de boot.
Jolijn: we hebben ook andere bootjes gezien.
Margreet: de oudercommissie durfde niet te zingen.
Henri: juffrouw durft alles…..
Meindert: maar niet een krokodil pakken!
Henderika: ik heb ook schapen gezien.
Wiranda: en ook lammetjes.
Gea H.: en een ponnie bij een boot.
Franke: de kapitein zat in de boot.
Ernst: de chauffeur zat ook in de boot.
Marian: toen zijn we naar de kinderboerderij gegaan.
Margreet: we hebben eerst allemaal treintjes gezien.
Luuts: ik heb een ezel gezien.
Joke: varkentjes en konijntjes.
Hielke: en een ezel.
Jos: papagaai.
Thea W.: een bok.
Aise: we hebben apen gezien.
Jaap: en kleine biggetjes.
Jurrie Hendrik: we hebben ook pinken gezien.
Jan Mooy: er waren ook konijnen.
Evert: ik heb apen gezien.
Hillie: en marmotjes.
Koos: er was ook een pauw.
Franke: en er zat een goudfazant bij de kippen.
Ingrid: kleine kuikentjes.
Mia: er waren ook houten treinen.
Willem: en apen.
Mia: en kleine treintjes.
Wiranda: we hebben allemaal op een ezel gereden.
Gerdie: en toen moesten we op een bankje zitten.
Ernst: er waren bokken.
Margreet: ook bokken op een bergje met een grachtje er voor, dan kunnen de mensen er niet bij.
Henderika: we hele jonge vogeltjes gezien.
Henri: en zwarte varkens
Gea de Vr.: er was ook een klimrek in de kinderboerderij.
Janny: we hebben gewone en zwarte varkens gezien.
Joke: apen kunnen ook bijten.
Franke: we hebben een ijsco gehad.
Hillie: toen zijn we weer naar de bus gegaan.
Jolijn: twee aan twee lopen naar de bus.
Hendrika: juffrouw telde ons eerst.
Gerdie: we gingen weer naar huis toe.
Gea H.: we hebben nog een poosje gereden.
Hendrika: de moeders stonden bij de kleuterschool in Boijl, de bus keerde eerst nog.
Meindert: toen zijn we weer naar huis gegaan.
Jolijn: bedankt voor het oppassen oudercommissie!

Dit verhaal over het schoolreisje op vrijdag 9 juni 1972 werd verteld door de kleuters van de
kleuterschool ’t Veurspel te Boijl.

Achter
v.l.n.r.: Roelof de Nekker, Franke Urff, Jannie Klaver, Roelof Mooy, Jos Nieuwenburg, Gerdie v.d.
Helm, Arjen Jorritsma, Wiranda Ouwerkerk, Rika de Vries, Ingrid Kleinhoven, Margreet de Jong.
Midden: Harm Zuil, Willem Post, Wessel de Vries, Henri Zuil, Jaap Bergsma, Evert de Lange, Hillie
Punter, Loesje Marks, Koos Tolboom, Hielke Veenhouwer, Jurrie Hendrik Haveman, Marjan Jager,
Klaas Brouwer.
Voorste rij: Joke Slot, Gea de Vries, Gea Hoogeveen, Jan Mooy, Thea Vonk, Gea Veenstra, Meine
Bergsma, Thea Wieldraayer, Aise de Jong, Jolijn Eibergen, Luuts Mulder, Ernst Dekker, Mia Nijholt.
Zittend: Geert Hoogeveen, Klaas de Vries, Reinder Zuil, Thea Pijlman, Ada Eibergen, Hennie de
Vries.
Namens ‘archiefgroep Boijl’
Jellie Menger.

Archief boerderijen:
Hierbij een lijst van de boerderijen.
Omdat de lijst niet compleet is willen we graag weten wie er vroeger hebben gewoond.
U kunt hierover mailen naar G. Prins, e-mail adres jageprins@hetnet.nl
of contact opnemen per telefoon 0561 421743
Namens de archiefgroep, Gerard Prins

Huisnr.
Bewoner
Oostvierdeparten
38
P. J. Hazeloop
43
44
J. de Vries
45
H. J. Roelofs
47
G. ten Thij
50
58
P. van ten Voort
62
C. Thijs
Reeweg
1
2
4
4a
6
9
10
14

H. Wemer
F. Kloosterman
H. W. Jongneel
P. J. P. Klaassen
J. Jonkman
C .J. S. Adams
Velim
K. C. N. M. Bakx

Verwersweg
5
G. Lageweg
7
11
M Goettsch
12
G Bos
13
A. Goettsch
14
C. Goettsch
16

vroegere bewoners
P. Hazeloop sr, J. Prakken
W. Veen
H. Heskamp, P. Boers, J. de Vries
J. Veldhuizen
W. Latour, W. Parmentier
J.Wibier, Meijer, R. van Olphen, J. G. Duyker
F. Latour
W. Heskamp, J. Veenstra

R. Jorritsma, S. Jorritsma
J. Have, H. Dijkstra
P. van Reeuwijk
B. Roeles, R. Jorritsma
Y. Kuiper
M. Dijkstra, A. Dijkstra,
M. Tjaden

A. Nijholt
P. Wijntjes
J. Kiewiet
J. Jongsma
H. ter Haar

VERENIGINGSLEVEN

Ledenvergadering van Dorpsbelang 19 april 2016
Voorzitter Lucie Gorter opent de vergadering en kan ongeveer 40 personen verwelkomen waaronder
leden van de fracties, de dorpencoördinator en de twee ereleden Gerard Prins en Pier de Jong. Ze
begint met het vertellen over de bijzondere ledenvergadering in januari waarin een oproep werd
gedaan voor een nieuw bestuur. Gelukkig is die gevonden en het is goed dat er een nieuw bestuur
komt die met nieuw elan hieraan begint. Ook vertelt ze dat in deze tijd vol agressie om ons heen, het
heel fijn is dat in Boijl juist een gevoel van samenhorigheid is, kijk naar de organisatie van de
SamenLoop voor Hoop. Met een bijzonder verhaal over de prijs van liefde besluit Lucie de opening
van de vergadering.
Hierna geeft ze het woord aan Karel Kaptein die een financieel verslag doet van de rekeningen van
Dorpsbelang en daarna aan Albert Sijbesma die dat doet van de rekeningen van de
Dorpshuiscommissie. Yntze de Vries doet namens de kascommissie verslag en geeft beide heren een
compliment voor de duidelijke boekhouding.
Dan krijgt Klaas Tolman als voorzitter van de Dorpshuiscommissie het woord. Puntsgewijs doet hij
verslag van de zaken die de dorpshuiscommissie heeft geregeld en wat er nog gaat gebeuren de
komende tijd. Op dit moment is er één beheerder, Albert Jager en regelt Hennie de Vries de
verjaardagen die regelmatig in de Tille worden gehouden. Om niet langer afhankelijk te zijn van
anderen hebben alle leden van de dorpshuiscommissie de cursus Sociale Hygiëne gedaan en deze
allemaal met een goed resultaat afgesloten.
Na het verslag van Klaas wordt aan de vergadering gevraagd of van de Tille een stichting mag
worden gemaakt. De dorpshuiscommissie zal dan het stichtingsbestuur gaan vormen. Geert geeft
uitleg over het verloop van zaken en na enkele vragen gaat de vergadering akkoord. Er zal net als nu
op dezelfde open en transparante manier verslag aan het dorp worden gedaan over de activiteiten en
financiën van de Tille. Tenslotte is de Tille van en voor het dorp.
Kort wordt er nog verslag gedaan vanuit de commissies Zelfbeheer Groen en het archief.

Na de pauze wordt er afscheid genomen van het gehele
bestuur van Dorpsbelang. Lucie bedankt allereerst haar
medebestuursleden voor de samenwerking en geeft hen een
vergeet-mij-nietje zodat zij haar niet zullen vergeten. Ook
Geert blikt terug op zijn afgelopen bestuursjaren. Namens
het interim bestuur heeft Anne-Marie van der Geest voor
ieder van de bestuursleden mooie woorden, een prachtig
beeldje en bloemen. Geert Pijlman wordt benoemd als erelid
van Dorpsbelang vanwege zijn bijna 35 jaar bestuurlijke inzet
voor Dorpsbelang.

Pim Pera neemt daarna het woord als voorzitter van het interim bestuur. Allereerst stelt hij zich voor
en ook de andere leden tw Alletta de Weert, Anne Gorter, Katja Moesker, Anne Slot, Anne-Marie van
der Geest en Anke Slot doen dit. Hij licht de plannen en activiteiten toe die dit bestuur tot 1 oktober zal
ondernemen.
Tot slot bedankt Lucie voor het laatst een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en hierna is er nog
gelegenheid tot een hapje en een drankje.

Graag willen wij de leden van Dorpsbelang en verder alle
inwoners bedanken voor het jarenlange vertrouwen in ons als
bestuurders. De inzet en betrokkenheid van jullie op momenten
dat wij die nodig hadden om op te komen voor de belangen van
ons mooie dorp en niet te vergeten om grote projecten (bijv.
renovatie dorpshuis) uit te voeren, maakte het mede mogelijk ons
in te zetten voor de ontwikkelingen van Boijl.
Lucie Gorter
Karel Kaptein
Ben Lubberdink
Geert Pijlman
Jelly Oosterveld

Wij als Interim bestuur hebben ons voorgesteld tijdens de jaarvergadering voor degene die niet
aanwezig waren is de samenstelling als volgt.
Voorzitter:
Pim Pera
Penningmeester:
Anne Slot
Secretaris:
Anne Gorter
Notulist:
Alletta de Weert
Overige leden
Anne-Marie van der Geest, Katja Moesker, Anke Slot, Roelof de Nekker (ovb)
Het is onze taak om per 1 oktober de lopende zaken onder onze hoede te nemen en een nieuw
bestuur samen te stellen.
We zijn alvast gestart met een nieuw logo.
Verder zullen we de samenwerkingsorganisatie uitwerken, de huidige statuten doornemen op actuele
ontwikkelingen, prioriteiten van de Dorpsvisie vaststellen en uitvoeren en ingaan op de actuele situatie
die in het belang zijn voor Boijl.
We zijn enthousiast en hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking met u allen. Wij
houden u op de hoogte!!
Namens het interim bestuur
Alletta de Weert

Koersbal
Op 5 april hadden wij onze koersbaldag in Wapse. We vertrokken om 9.15 uur met 2 auto ‘s,
8 personen. Er waren helaas nogal wat afzeggers van onze groep.
Met een kopje koffie werden we hartelijk welkom geheten in Wapse. Nadat een ieder zijn mede
speelster gevonden had konden we punten verzamelen.
Ondertussen was er tijd om te genieten van een goed verzorgde lunch.
Na het middag gedeelte volgde de prijsuitreiking.
Wij konden weer een prijs meenemen richting Boijl.
1e prijs Akke Bootsma en Froukje Veldhuizen uit Diever met 26 punten.
De 2e prijs en 3e prijs hadden beide 25 punten.
Het was weer een gezellige dag, bestuurders bedankt voor het vervoer.
Akke Bootsma.

SPRANKELEND CONCERT DOOR GEMENGD KOOR BOYL
De mooie locatie en de goede ontvangst op Buitengoed Fredeshiem, waren zondagmiddag 6 maart
de basis voor een sprankelend concert door het Gemengd Koor Boyl. Het is duidelijk te merken dat
het koor in kwaliteit groeit. Zowel muzikaal als in de presentatie was het genieten voor het publiek dat
weer in groten getale aanwezig was. Hoogtepunten vóór de pauze waren het nieuwe lied The Irish
Blessing en de Messe Breve van Gounod, die het koor wel zeer goed onder de knie heeft. Tenor
Frans Mooy vertolkte op gedragen wijze de solo in het Ave Verum van Elgar. Pianiste Janine Santing
vertolkte Sous la feuillées van Francis Thomé (1850-1909) met verve. Het gehoor kon de lente als het
ware proeven. Na de pauze kreeg het publiek het o.a. succesnummer La, la la je ne l’ose dire en het
grappige There is nothin' like a dame, uit de musical South Pacific te horen. Kortom, wie er niet was
heeft wat gemist! Na het dankbare applaus van het publiek en een bloemenhulde van de directie van
Fredeshiem zong het koor nog een keer La, la, la je ne l’ose dire, waarna het publiek opgewkt de zaal
verliet en al zingend naar huis ging.
GEMENGD KOOR BOYL SCOORT MET EERSTE PRIJS
Op zaterdag 9 april veroverden de zangers van het Gemengd Koor Boyl de eerste prijs in haar
categorie op het Concours van de Bond van Friese Zangkoren in Joure. Aan het concours namen 25
Friese koren deel. Het Koor bracht de nummers Dutch Blues, Je ne l’ose dire en het Gloria uit de
Messe Breve van Gounod ten gehore. Niet alleen koor en dirigent Marijke Beute waren tevreden, ook
uit de zaal klonk een daverend applaus. De prestaties werden dus ook positief beoordeeld door de
vakjury, die oordeelde op zuiverheid, ritme, uitspraak, klankgehalte, nuancering, samenzang en
opvatting van tekst en muziek. In de schriftelijke beoordeling van de jury werd onder andere
opgemerkt:
Deze opmerkingen zijn voor ons een mooi handvat om de zangkwaliteiten verder te verbeteren.
Het Gemengd Koor Boyl, opgericht in 1939, zingt een gevarieerd 4-stemmig repertoire. Het koor
bestaat uit ruim 30 enthousiaste zangers die iedere week met veel plezier repeteren en enkele malen
per jaar een concert geven. Leden komen uit de wijde omtrek van Boijl. Zoals zovele koren kan het
koor nog steeds nieuwe leden / zangers gebruiken. Zingen is gezond en je wordt er vrolijk van.
Repetities op maandagavond 20.00 uur in het Dorpshuis te Boijl.
Meer informatie: www.gemengdkoorboyl.nl
Kom gerust eens vrijblijvend kijken of het wat voor je is.
Meer informatie: www.gemengdkoorboyl.nl of 0561-421620 (Karel Bakx)

Biljartvereniging 't Zwaantje
Half september trok de biljartvereniging er weer op uit om aan de Alteveerseweg de competitie weer
voort te zetten na de gebruikelijke zomerpauze. Half januari werd de einduitslag berekend en de
nieuwe gemiddelden. Deze werden op de jaarlijkse biljartdag, dit jaar gehouden in ons
biljartonderkomen aan de Alteveerseweg, bekend gemaakt.
Einduitslag van de competitie
1.
2.
2.
4.
5.

Enno Russchen
Albert-Jan Veening
Roelof Groen
Adrie Wijntjes
Klaas Bruursema

410 pt
402 pt.
402 pt.
385 pt.
376 pt.

6.
7.
8.
9.

Kees Elsinga
Jaap Ouwerkerk
Ep Blaauwbroek
Annius Jongbloed

375 pt
355 pt
348 pt
286 pt

Dit jaar was het de eer aan Enno om de wisselbeker mee naar huis te nemen. Nadat bekend gemaakt
was dat hij 6 punten op zijn gemiddelde erbij kreeg was het uiteindelijk voor niemand een verrassing.
Op 30 januari was dus de jaarlijkse biljartdag waarbij gestreden werd om de zaterdagtrofee. Nadat de
donderdagavond ervoor de eerste wedstrijden al gespeeld waren werd vanaf 9 uur verder gestreden.
Een week voor het toernooi werd het speelveld nog voorzien van een nieuw laken. Daaraan kon het
dus niet meer liggen. Rond het middag uur konden we genieten van een kop snert van Jannie en
daarna een dikke uitsmijter, gebakken door Tineke en op verzoek van Kees met dubbeldooiers.
Na vorig jaar in de finale verloren te hebben van Kees Elsinga won dit jaar ons 70-jarig lid Ep
Blaauwbroek de finale van Enno Russchen. Na het laatste punt brulde Ep “Jaaa, ik heb ‘em” Dit jaar
staat de trofee dus aan
de Boschoordweg. De
troostfinale ging tussen
Jaap
Ouwerkerk
en
Albert-Jan Veening, die
laatste trok hier aan het
langste eind en mocht
ook een mooie vleesprijs
in ontvangst nemen.
De uitslag was:
1. Ep Blaauwbroek
2. Enno Russchen
3. Albert-Jan Veening
4. Jaap Ouwerkerk
Na de prijsuitreikingen
hebben we nog gezellig
nagepraat onder genot
van een hapje en een
drankje. Het was een
gezellige dag die nog lang duurde.
Albert Jan Veening

Bij deze beëindigen wij
alle lidmaatschappen in Boijl.
J W v d Walle-T v d Walle

SPORT
Tennisvereniging Boijl
In vorige Even Bi’jpraoten heb ik u al laten weten dat er na de tennisclinics in De Duker 11 kinderen
zich hadden opgegeven voor een serie tennislessen. Inmiddels zijn het er dertien, die in twee
verschillende groepen van Jolanda Buurlage een 8-tal lessen volgen.
Hieronder een foto van beide groepen.

Inmiddels hebben we het nieuwe tennisseizoen, ook voor de volwassen leden, met een zogenaamd
openingstoernooi op 22 april jl. in gang gezet. Onder het genot van een hapje en drankje en de
warmte van een door Arend Groen gesponsorde terrasverwarming, konden we ondanks het frisse
weer van die avond tot ongeveer half 11 een mooi toernooi houden.
Op onze laatste ledenvergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Hester Jippes.
Roelie Urff vult het bestuur weer aan.
Geert Pijlman

Voetbalvereniging Trinitas

Zaterdagmiddag 28 mei vindt weer het
jaarlijkse
mixtoernooi
plaats
op
sportpark Boijl!
Meedoen vanaf 16+,
én de B-selectie (incl. 15-jarigen)!
Starttijd 17.00 uur, inclusief BBQ! Komt allen!

INGEZONDEN SPORTNIEUWS
Afdeling korfbal SV ODIS viert 75- jarig jubileum

Opgericht: 28 mei 1941

Afdeling korfbal van SV ODIS te Elsloo viert haar 75-jarig jubileum op

zaterdag 4 juni 2016
Dit heuglijke feit vieren we ’s middags op het sportterrein van SV ODIS.
Hier staat de feesttent, waar we een reünie organiseren.
In het gymnastieklokaal bij de school wordt een fototentoonstelling ingericht met het thema:
drie kwart eeuw ODIS korfbal.

Het programma
13.00 uur-13.30 uur
13.30 uur-14.00 uur
14.00 uur-15.30 uur
15.30 uur-16.00 uur
17.00 uur

inloop
Opening + korte toespraken
Stratenkorfbal voor en door straat-, buurt- en familieteams uit Elsloo/
tentoonstelling gymlokaal / tijd voor de reünisten om bij te praten.
Prijsuitreiking
Afsluiting met barbecue
(kosten 10 euro per persoon, consumpties voor eigen rekening)

Veel inwoners van Boijl hebben gekorfbald bij ODIS!
Opgeven voor de reünie kan via
mail jubileum@svodiselsloo.nl
of telefonisch bij R. van Burgsteden (0561-421791) of bij J. Brouwer (0561-421135)
onder vermelding van uw naam, de jaren waarin u heeft gekorfbald en of u blijft barbecueën.
TIP: Houd ook de website van het jubileum van SV ODIS in de gaten:

http://jubileum.svodiselsloo.nl/

SCHOOLNIEUWS
Het is nu zondag 24 april, de dag na ons Lentefeest. Het was een groot succes, we hadden samen
met de Kinderkei (kinderopvang) en Doomijn (peuterspeelzaal) een lentefeest georganiseerd. De
opbrengst van dit feest gaat naar de Samenloop voor Hoop. Je kon er workshops volgens, voetreflex
o.l.v. Anja Wijngaard, schilderen o.l.v. Claudia Bambacht en yoga o.l.v. Ilse Keizer. Er waren heel wat
kinderen die een workshop (tegen betaling) hebben gevolgd. Deze ouders verzorgden dit gratis. Ook
waren er 2 kapsters (Jeanet Fabriek en Ingeborg van de Boer) aanwezig die volwassenen (voor €10)
en kinderen (voor € 7) knipten. Dit deden ze ook op woensdag 20 april. De totale opbrengst van het
knippen ging naar het goede doel. Daarnaast hadden we spelletjes, taart eten, verkoop van
zelfgemaakte spulletjes (van kinderen) kniepertjes, koffie, thee en limonade. Ook mochten de kinderen
hun eigen spulletjes verkopen (na inleg van €1), er waren ongeveer 20 kinderen die binnen hun
spulletjes verkochten. Al met al een leuke, gezellige dag waar veel mensen op af zijn gekomen. Dit
kwam natuurlijk ook door de plantjesmarkt die werd georganiseerd door onze OV, de opbrengst
hiervan is bestemd voor de kinderen van school. Maar van de rest van het Lentefeest was opbrengst
bijna € 900 super!!! Dat bedrag gaat naar het goede doel.
Iedereen bedankt voor het slagen van deze dag.
Op vrijdag 22 april hadden we ook al een activiteit voor de samenloop, namelijk onze sponsorloop. De
kinderen van de kinderopvang, peuterspeelzaal en groep 1 tm 3 liepen rondjes van 250 meter, de
kinderen van groep 4 tm 8 liepen rondjes van 500 meter. De kinderen hadden veel sponsors en
hebben veel rondjes gelopen. Op zich knap, want we hadden ook de Koningspelen op de ochtend.
Dat was ook super leuk en goed geregeld. Er waren veel spectaculaire onderdelen, zoals badminton,
volleybal, speerwerpen, enz. De opbrengst van de sponsorloop weten we nog niet, maar we hadden
al wel 3 kinderen die in hun eentje al boven de €100 hadden opgehaald, dat belooft dus veel goeds!!
Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei doen wij als Kindcentrum Boijl (kinderopvang, peuterspeelzaal
en school) mee met 3 teams. 1 team met kinderen van kinderopvang, peuterspeelzaal en groep 1 tm
6, dit team loop op zaterdag 24 minuten en/of op zondag 24 minuten. Dit noemen wij de kinderloop.
We hebben ook 1 team met kinderen uit groep 7&8, zij lopen de 24 uur helemaal als team. En we
hebben nog 1 team met medewerkers van het Kindcentrum dat ook 24 uur loopt. Daarnaast zal de OV
nog spelletjes organiseren voor alle kinderen op zaterdag (een aantal uur) en op zondag.
Dus we zetten ons net zoals het hele dorp in voor het goede doel, de Samenloop voor Hoop. En dat is
waar de kracht van dit dorp ligt, de saamhorigheid en de schouders er met zijn allen willen
onderzetten. Iedereen doet mee! Super!!!!
De afgelopen maanden zijn alle groepen ook weer naar uur cultuur geweest. Dat zijn voorstellingen
van (u raadt het al) 1 uur, speciaal voor die leeftijd. Zo proberen wij kinderen in contact te laten komen
met toneel, cultuur en cabaret.
Dit proberen ze dan ook zelf te doen via onze creatieve voorstellingen, groep 5/6 had er eentje op 25
februari en groep 3/4 tijdens onze open dag op 23 maart. Je ziet dan dat kinderen heel veel talenten
hebben. Ook volgt juf Janneke een cursus Wy Spylje, dit is een cursus die ervoor zorgt dat we meer
toneel laten integreren in ons onderwijs. Juf Janneke heeft dit nu ingevoerd tijdens het thema; Lucht,
Aarde, Water en vuur van onze nieuwe methode Topondernemers.
Deze methode leert leerlingen op verschillende, nieuwe en verfrissende manieren te werken aan
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en toneel. Ze ontdekken de wereld via thematisch
onderwijs. Deze methode past bij ons Daltononderwijs, wij willen dat kinderen de vrijheid krijgen om
de opdracht op hun eigen wijze aan te pakken en te presenteren, we willen dat ze samenwerken aan
de opdrachten, dat ze verantwoordelijkheid nemen en dragen en dat ze op hun eigen handelen
reflecteren. Wij als leerkrachten en ouders hebben hierbij meer een begeleidende rol. Zo maken we
kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Tijdens het thema Lucht, Aarde, Water en Vuur hebben de kinderen gewerkt aan opdrachtenkaarten
die via de methode worden aangeboden maar ook opdrachten die we zelf hebben verzonnen (bedankt
juf Janneke en Marieke van der Wijk).
De kinderen hebben tijdens deze weken 2 keer per week samengewerkt aan deze kaarten, het ging
over vulkanen, watersnoodramp, vliegen, aardbevingen, de groentetuin, grondboren, enz.
De leerlingen van groep 7&8 hebben een proefjesles over water gehad (via de organisatie Wetsus),
ze zijn naar het Woudagemaal geweest en hebben nog een waterles gehad. Groep 5/6 is naar de
waterzuiveringsinstallatie in Oosterwolde geweest. Echt ontdekkend leren!
En dat het een succes is hebben we
gezien tijdens de expositie over het
thema op woensdag 20 april. De
kinderen hadden presentaties over
vulkanen,
de
watersnoodramp,
vliegtuigen, koraal, enz. Er waren
zelfs
werkende
vulkanen
en
vliegende vliegtuigjes. Er waren
veel
ouders
en
andere
belangstellenden die een kijkje
kwamen nemen. Super leuk en
zeker voor herhaling vatbaar,
volgend jaar willen we dit doen
tijdens de open dag!

De groentetuin hebben we vergroot tijdens onze NL doet dag. Elke groep (vanaf de kinderopvang)
heeft nu een eigen tuintje waar ze van alles in kunnen planten. En het grasveld is afgegraven, er
kwamen heel wat stenen naar boven. Het graszaad is ingezaaid en nu moet de natuur zijn werk doen.
We willen in mei of juni het hek naast de kleuters naar voren verplaatsen, zodat de groepen 1 tm 4
een groter plein krijgen en dan plaatsen we op dat plein een voetbaldoel. Zo kan iedereen in de pauze
voetballen (groep 5 tm 8 voetbalt op het achterste veld van Trinitas).
En dat is een mooi samenwerking, in overleg met de buurtsportcoach (Freek Molenkamp) hebben we
met Trinitas een oefenmiddag gehad. Eerste kregen de leerlingen een training onder begeleiding van
Trinitas, daarna speelden ze een oefenwedstrijd tegen de Vensterschool uit Noordwolde. En na
schooltijd konden de leerlingen die niet op voetbal zaten nog meedoen aan een extra training. Super
geregeld. Ook de kinderen van groep 3 tm 6 kregen voetbaltraining! Door deze samenwerking hebben
we succes gehad op het schoolvoetbaltoernooi. Want met het jongens elftal zijn we weer
doorgedrongen tot de halve finale, helaas bleef het 0-0 en werden we uitgeschakeld in de
penaltyserie. En dat is iets waar we nog niet zo goed in zijn, penalty’s!!
In 2012-2013 3e geworden, verloren in de halve finale met penalty’s (die beker missen we trouwens
nog, wie heeft hem???), in 2013-2014 4e geworden, verloren in de halve finale en troostfinale met
penalty’s, in 2014-2015 1e geworden maar tijdens de regiofinale in Jubbega verloren met penalty’s in
de finale. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat je in de reguliere wedstrijden al 4 jaar
ongeslagen bent, wie doet ons dat na?? Helaas doen de meiden nog niet mee om de prijzen, maar
het vrouwenvoetbal zit in Boijl zeker in de lift, we gaan een keer met de meiden een prijs pakken, dat
is een kwestie van tijd.
Ik hoop dat er veel meisjes op voetbal gaan, het is super leuk. Net zoals de andere sporten,
bijvoorbeeld korfbal. Hier doen we 25 mei weer aan mee, dat oefenen begint deze week al. We
hebben 2 palen als school en genoeg ouders die willen helpen, dus we hebben er zin in! Het vindt
plaats in Noordwolde, dus kom allemaal kijken naar onze teams (vanaf groep 3 tm 8 doen de kinderen
mee).
Wat staat er verder nog op het programma? We hebben nog 1 cursusdag op woensdag 11 mei. We
ronden dan onze cursus reflecteren af. Dat is een belangrijk onderdeel van ons Daltononderwijs. Hoe
reflecteer je? Welke vragen stel je? Hoe lang reflecteer je? Wanneer? En we hebben geleerd dat we
OMA thuis moeten laten (Oordelen, Mening en Aanname) ga er open in.

En natuurlijk hebben we nog verschillende excursies, onze verjaardag op 30 mei, de musical van
groep 7&8 op 3 juni (vanaf 20.00 uur in de Tille), de schoolreizen, afscheid groep 8, de laatste
schooldag, enz. Kortom, nog genoeg leuke dingen!
Juf Nynke van der Heide (groep 7/8) gaat op vrijdag 3 juni (na de musical) met zwangerschapsverlof
en komt na de herfstvakantie weer terug. Wie haar gaat vervangen is helaas nog steeds niet bekend.
Het gaat steeds beter met Juf Nynke Rijpma (van groep 1/2), zij gaat na de meivakantie werken op
maandag, woensdag en vrijdag. Als dat goed gaat dan begint ze in juni met woensdag tm vrijdag. Juf
Geeke werkt op dit moment nog 2 dagen in groep 1/2 en zal dat tot het einde van dit schooljaar blijven
doen.
Juf Herma van groep ½ stopt aan het einde van dit schooljaar met werken, zij gaat dan met pensioen.
We gaan op de laatste schooldag afscheid van haar nemen. Hoe?? Dat is nog een verrassing….
Verder geen veranderingen, maar we zijn druk in overleg over volgend schooljaar. Wordt vervolgd!!
Tot zover ons nieuws, wij hopen iedereen nog vaak te zien en we willen iedereen bedanken voor de
inzet!! Zonder jullie hulp kunnen wij niet zo’n mooi schooljaar met zijn allen maken!! Bedankt!!!!
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom.
Groeten namens het team van de Oosterbrink, Rik van Galen.

27-04-16
30-04-16
08-05-16
10-05-16
11-05-16

16-05-16
21-05-16
22-05-16
23-05-16
25-05-16
30-05-16
03-06-16
06-07-16
07-07-16
08-07-16
14-07-16
15-07-16

Koningsdag (iedereen vrij)
Meivakantie
Iedereen vrij!
Groepsbezoek bibliotheek groep 5/6
Daltoncursus KPZ Wenke in Zwolle
10.00 – 12.00
Leerlingen vrij
2e Pinksterdag iedereen vrij!
Samenloop voor Hoop
Samenloop voor Hoop
Iedereen vrij
Schoolkorfbaltoernooi
Verjaardagen medewerkers Kindcentrum
Musical groep 7/8
Schoolreis groep 7&8 Dwingeloo Taribush
Schoolreis groep 7&8 Dwingeloo Taribush
Schoolreis groep 7&8 Dwingeloo Taribush
Laatste schooldag
Iedereen vrij!
ZOMERVAKANTIE

VERJAARDAGEN
MEI
1 Fennick Groen
6 Yaslin Westerlaan
17 Eva Aberson
17 Lars Finn Vermeeren
25 Jurre Mulder
28 Veerle Huisman
30 Isa Russchen
31 Sasja Algra
31 Florian van Doornik

JUNI
8 Dean Lodewijk
16 Ilan Meurs
20 Kim van Nieuwenhoven
22 Daniël Derks
26 Sarah Derks
26 Lieke Tolman
29 Julia Slot

JULI
6 Amber Bambacht
6 Madelief de Vries
8 Lisa Bergsma
8 Lotte Kamphorst
8 Roos Kamphorst
14 Nine Keizer
15 Tessa Mulder
15 Mees Wesselink
18 Juan Huisman
18 Adrian Pajok
19 Ilse Goettsch
22 Milan Draaisma
22 Jorrit Jorritsma
24 Jordy Schokker

Groep 1 en 2 is bij de Schaapskooi geweest
Isa: Ik heb allemaal schaapjes eten
gegeven. Dat vond ik erg leuk.
Jurre: Weet je wat ik het leukste
vond? Schaapjes voeren. Die hond
vond ik heel mooi. En ik vond de
hond een mooie naam. Ik heb heel
veel verteld.
Ilse: Ik heb op de strobalen
gesprongen. Ik heb de schapen stro
gegeven. Ik heb ze allemaal een
naam gegeven. Ik weet de namen niet
meer. Ik kan ze niet allemaal
onthouden.
Sophie: Ik vond het leuk om de schaapjes eten te geven en op
de hooiberg klimmen en om de lammetjes eten te geven.
Bente: ik heb de schapen eten gevoerd. En geaaid. En op de hooibalen geklommen.
Ilan: Ik heb met een mevrouw gepraat. Dat ik met mindcraft allemaal schapen heb. Ik heb de
schapen gevoerd.
Tara: Ik heb alle schapen een naam gegeven. Eentje heet vlekje. En eentje heet snoetje. Eentje
heet Pier, zoals bij HBB.
Emma: Ik vind op de
hooiberg het leukste. Ik
heb de schapen hooi
gegeven.
Odin: Ik vind de naam
geven het leukst. Het
schaap heet Schieter.
Laura: Ik vond de schapen
voeren het leukst. En de
lammetjes de fles geven.
Ronja: Samen met Bente stro in de hokjes gegooid van de schapen.
En slootje gesprongen.
Dean: Het waren leuke lammetjes en verder weet ik het nog even
niet. Ik heb nog op de hooiberg gespeeld. Ik heb 2 schapen een naam gegeven. 1 heeft mijn
mama bedacht: Mini. En nog één heet bollo.
Jarno: Ik vond het hooi leuk om op te spelen. Ik heb een schaap Rinus genoemd.
Jorrit: Ik vond de hooiberg het leukst om op te klimmen. Met de schapen vond ik het
lammetje leuk.
Denise: Ik heb hooi gegeven. En ik vond het leuk
dat ik op
dat hooi
mocht
staan. En
ik vond
het leuk
dat ik de
schaapjes
mocht aaien en het hondje.

Veerle: Ik heb een lammetje melk gegeven.
En stro gegeeft. En met Niek spelen, want
we gingen naar de kippen.
En ik ging met Laura naar de kippen.
Florian: ik ging
in het hooi
klimmen. Dat
was superleuk.
En ik ging ook
het touw
vasthouden. Anders val ik er bam tussen. En dat wil ik ook niet.
Omdat ik dan weer helemaal opnieuw moet klimmen
Morres: Ik had met Jurre de schaapjes gevoerd. En nog met Jurre 2
keer op de strobalen geklommen.
Milan: Ik had geen lammetje geaaid. Helemaal niemand.
Geen schaap.
Laura: Een heel klein lammetje geaaid. En in de hooiberg
geklommen.
Leon: Eten gegeven en geaaid.
Nynke: Lammetjes geaaid. Dat ik op de hooibalken ging klimmen.
Mees: Ik heb op de strobult geklommen. En ik heb een lammetje
genoemd: Lies. Het lammetje was bruin met grijs.
Sven: De kleine schaap eten gegeven en de grote schaap.
Storm: Ik had een kleine grote schaap geaaid. Ik had ook nog op de
strooi geklommen.
Celine: Lammetje aaien. Schapen kijken.
Sofie: Eten gegeven aan de schaapjes. En een lammetje geaaid.
Jayden: Ik heb alleen maar gevoerd, gevoerd, gevoerd. En ik heb
ook nog een paar schaapjes geaaid.
Geovanny: Eten gevoerd en ook op die hele grote hooiberg.
Lenert: op het hooi geklimd. En de schapen gevoerd.
Lars Finn: Een schaap geaaid. Voer gegeven. En dat vond ik het
leukst.
Floor: er waren schaapjes geboren. Gras gegeven aan de
lammetjes en de grote schapen.
Joey: het was leuk. Hooi aan de schaapjes geven. Op de hooi
geklommen.
Het was een
fijne en
gezellige
ochtend!

Alle ouders bedankt voor het vervoer naar
de schaapskooi!

Groep 3 en 4 doet verslag van hun Piratenvoorstelling.
Wij mochten tijdens de Open Dag van onze school op woensdag 23 maart
optreden. Wij hebben eerst een voorstelling gedaan voor alle groepen en later
aan het eind van de morgen voor alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en voor nog
meer mensen.

In de klas hadden we een boekencollectie van de bibliotheek over piraten. Zo
kregen we veel informatie over piraten. In groepjes hebben we piratenverhalen
bedacht en opgeschreven. Daarna mochten we het verhaal op de computer
typen.
Juf Mirjam heeft ons piratenliedjes en dansjes geleerd. De liedjes heten: Storm
op zee, Pas op voor zeerovers en Piet Piraat en het zwaard van Zilvertand. De
meisjes zongen ook nog het lied: Blub, ik ben een vis van K3. Deze liedjes
hebben we ook allemaal op het toneel gezongen.
We hebben vissen getekend en geverfd. De man van juf Mirjam had een vooren achterkant van een boot voor ons gemaakt. En we hebben ons voor het
optreden ook verkleed als echte piraten. Bij het lied Piet Piraat en het zwaard
van Zilvertand hadden we nog allemaal een zwaard.

Onze verhalen hebben we tijdens de voorstelling voorgelezen. Het was jammer
dat er een aantal kinderen ziek waren. Maar wij vonden het allemaal wel erg
leuk dat we twee keer mochten optreden en dat er veel publiek kwam kijken.
Speurneuzen: een speurtocht door de bibliotheek.
In het kader van leespromotie
is groep 3 en 4 naar de bieb in
Noordwolde geweest.
Jesse, Sem, Micha, Jisse,
Demi en Isa vonden het erg
leuk om letters te zoeken en er
een zin mee te vormen.
Bowie, Sarah en Jeffrey
vonden het erg interessant om
met een vergrootglas te
spioneren in de bibliotheek.
Dorian en Jarno vonden het leuk om voorgelezen te worden, terwijl Laura en
Isabella er erg van genoten om zelf in een boek te gaan lezen.
Emily, Julia, Silke en Sven Bjorn kozen de speurtocht als het leukste onderdeel.

Voetbalclinic: enkele ervaringen
Dorian en Isa: we hebben nieuwe dingen geleerd.
Laura en Julia: wij mochten op doel staan.
Demi, Jarno, Emily en Sven Bjorn: de oefeningen vonden wij erg leuk om te
doen. Vooral in het doel schieten was gaaf.
Sem, Jesse, Jisse, Silke, Isabella, Sarah, Bowie, Micha en Jeffrey
vonden…………….een partijtje het allerleukste onderdeel van de clinic!

Hoi wij zijn Mirre en Tessa .
Op school hebben wij allemaal dingen
geproefd zoals komkommer, citroen en
witlof.
We hadden allemaal groepjes.
Proefje:1 je had een beker water en een
beker melk, de ander deed je ogen dicht.
De ander zette een beker melk of water
voor je, dan moest je ruiken wat het was.
Proefje:2 daar moest je allemaal dingen
combineren bijvoorbeeld citroen en
banaan.
Proefje:3 je moest eerst en hap appel en
daarna en hap appelmoes en de appelmoes
was zoeter .
Proefje:4 je moest je ogen dicht doen dan
kwam de juf langs en deed iets in je mond
dan moest je proeven wat het was.
Proefje:5 je moest sapjes proeven.
Het was zoet, zuur, bitter, zout en umami.
Dat waren alle proefjes het was super leuk


Proefjes.
We hebben proefjes gedaan over
zoet,zuur,bitter en zout.
En daar gaan we het over hebben.
We hebben dingen geproeft.
En een groepje had citroen!
Hihihihi hahahahahahahahaha!
We gingen dingen proeven.
Het was super leuk!
Groetjes Fennick en Sasja.

Hallo wij zijn Michal en Wouter
We hebben proefjes gedaan .
En daar gaan we het over hebben.
We zeggen 1 proefje.
Proefje 1 spiet boot maken .
Je hat nodig teil of bak water,
Papier, potloot, schaar, en afwasmidel.
Het ging goed.
Van Michal en Wouter
Moestuintjes
Dit gaat over onze moestuintjes.
We hebben groene vingers gekregen.
We vinden ze leuk en lief en we hebben
veel geleert. Ze hebben ook een naam
gekregen.
Sommige zijn al ontkiemt en andere zijn al
verpot.
Eline en Noëlla

Hoi wij zijn Daniël en Niels.
Wij zijn naar de waterzuivering geweest.
En toen hadden we een filmpje gezien.
We gingen in twee groepen over het terein.
En we hadden allemaal machines gezien.
En grote buizen gezien waar afval door
heen ging.

Hallo wij zijn Kim en Lieke.
Wij gaan het hebben over het
rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Oosterwolde.
We gingen met groepjes met de auto ’s
daar naar toe en toen stonk het daar!
We kregen een instructie over hoe alles
werkten .
En we hadden een filmpje gezien.
En aan het einde kregen we nog een tas
met allemaal leuke spulletjes.
Er was een klokje die op water liep.

Wij zijn Leon en Juan
We hebben vies water gemaakt van
Melk, aarde, koek en jus d´orange.
Om te zuiveren gebruiken we een fles met
Watten zand en grind en Het was leuk.

Hallo wij zijn Ilse en Julia,
Wij gaan het hebben over kikkerdril.
Julia heeft laatst bij haar oma in de vijver
kikkerdril gevangen en mee naar school
genomen. Maar toen gingen ze naar
beneden, toen waren ze overleden.
Julia had thuis nog wat kikkervisjes en
nam een paar mee naar school.
Dit is het resultaat:

Hallo wij zijn Lieke S. en Eva
Wij hebben waterproefjes gedaan.
Dat was best wel leuk.
Er was ook een proefje en dat heten
prikken in zeepbellen.
We moesten eerst wat water in het bekertje
doen en daarna wat afwasmiddel.
Toen moesten we roeren in het bekertje en
daarna moesten we dat water op het bord
doen.
En daarna met een rietje blazen en toen
kregen we een bel en daarna moesten we er
met een vork in prikken

Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi ik vind het leukste
van het jaar “want ik zit zelf op voetbal maar
nooit met de kinderen van school, wel een
paar: Talitha, Britt en Madelief. Het is altijd wel
heel leuk. We hebben ook trainingen gekregen
van Trinitas. Het was heel leuk en er was ook
de dag erna een training. Alleen dan mocht je
zelf beslissen of je kwam. Ik was er wel, we
deden hele leuke dingen. Maar ik vind het
echt heel spannend, ik denk wel dat we wel
een hele goede kans maken. We hebben ook
al een oefenwedstrijd tegen de Vensterschool
gespeeld en we hebben gewonnen met 2-0 en
eentje gelijk gespeeld met 1-1.
Ik heb er heel veel zin in! Van Amber
Wetsus
We hebben water proefjes gedaan b.v. een
brandende kaars op een bord met water en
een plastic pot om de kaars en het water word
naar binnen gezogen .Ik vond het heel leuk en
er waren nog feel meer water proefjes.We
gingen later ook naar het Wouda gemaal daar
gingen we van alles doen.B.v. een werk blad
wet 12 vragen over dingen die daar zijn
machines en water. Van Brent
Schoolvoetbaltoernooi
Hallo wij hebben 13 april
schoolvoetbaltoernooi. Wij hebben al een
oefenwedstijd gehad.
Toen hadden we 6-3 gewonnen van de
vensterschool.En ik hoop dat we kampioen
worden. Groetjes Gidion
Schoolvoetbaltoernooi
We hebben op 13-04-2016 een
schoolvoetbaltoernooi.
Groep 8 is al een keer kampioen geworden,
hopelijk groep 7 ook een keer.
Dan is groep 7 ook een keer kampioen.
Hopelijk worden we weer kampioen
Van Thijs
Schoolvoetbaltoernooi Made By Sjouke
Het is de eerste keer dat ik hier aan mee doe
dus ik hoop dat we gaan winnen maar met al
onze goeie spitsen en middenvelders en
verdedigers gaat het wel goed komen. Ik hoop
dat we ver komen, maar mijn vermoeden zegt
dat dat wel gaat lukken.
Datum 13-04-2016 !
Doel Winnen 
Hai ik ga het hebben over de musical
De musical heet de rapper de nerd en het
meisje. Ik speel Lisette { een vriendin van het
meisje } Ik heb er heel veel zin in!!!
VAN NORAH-AN

Hee allemaal!
Wij hadden afgelopen weken topondernemers.
Ik en mijn maatje Amber hadden het
onderwerp over: vliegtuigen, en de hoofvraag
was: heel zwaar en toch vliegen?
Een vliegtuig kan vliegen, door de luchtdruk.
We hadden op het laatst een leuke opdracht
en de opdracht was: een eigen vliegtuig maken
en dan een race starten. De winnaars waren:
1ste plek: Jamy, Talitha, Ellart en Brent 2de
prijs: Julus, Damian, Jessie en Nynke. En tot
slot 3de prijs: Roos, Jordy, Sjouke en Amber.
Onze cijfer was 7,5
Good bye! groetjes Lotte.
Hee allemaal
Wij hebben vandaag het voetbaltoernooi in
Wolvega. Ik zit in het 11tal met voetbal heel
erg hopen dat we gaan winnen .
Want we hebben vorig ook gewonnen en toen
waren we 1ste .
En we hopen dat dat we vandaag ook weer 1ste
worden want dat zou wel leuk zijn .
Het doel is om weer te gaan winnen duss kom
ook kijken. Vriendelijke groet Adrian
Hoi ik ga het doen over topondernemers.
Ik werk samen met Jessie.
En we doen aardbevingen.
We hebben een muurkrant over aardbevingen
en een muurkrant over Groningen want daar
zijn ook aardbevingen.
En we zijn al klaar voor de presentatie.
Groetjes Annemiek
Schoolvoetbaltoernooi
Ik ben de keeper van het elftal.
We gaan voor de winst natuurlijk.
We moeten 4wedstrijden voetballen.
We vertrekken om half 1.
Groetjes Jordy
Hoi ik heb het over de musical.
Onze musical heet De nerd de rapper en het
meisje. Ik kan niet wachten wanneer we
kunnen optreden! Ik hoop dat diegene die dit
leest komt!! Ik speel mevr. Haverkamp maar
dat zien jullie later nog wel. Ik heb er tenminste
er veel zin in
GROETJES NINE         
Hallo iedereen ik ga het hebben over uur
cultuur. Het gaat over moordzaken oplossen.
Er waren 6 verdachten er gingen 3 naar huis
Er bleven 3 op het politiebureau ze gingen ze
ondervragen. De drie verdachten waren de kok
een militair en de butler.
Rararara was de kok neeeeee het was de
militair. Het was super de puper leuk
Groetjes Noor

Hai, ik ga het hebben over de uur cultuur.
Het ging over twee mannen die een
moordzaak moesten oplossen.
En wij moesten drie verdachten aanwijzen. En
dat waren Kiki Valesca, de soldaat en de kok.
Iedereen dacht dat het de kok was, maar hij
was het niet. Het was de soldaat
Het was echt super leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Jessie
Wetsus
We gingen waterproefjes doen met zout en
water en ijs. We hadden water en daar in zat
een golfbal. En als je er zout bij deed ging de
golfbal drijven. Het was heel erg leuk. Van
Max.
Hallo
We gingen proefjes doen met water was super
leuk!!!!!! Woensdag 13 april hadden we
schoolvoetbal eerste wedstrijd 0-0 tweede ook
0-0 derde 5-0 en vierde 4-0 ging goed maar
halve finale verloren.
En koningsdag komt ook er leuk kom je ook je
kan allemaal dingen doen doei
Gr chris
8+
Hallo, ik ga het hebben over 8+.
De meeste kinderen uit groep 8 hebben zes
weken lang iedere woensdag een soort van
proef gelopen op het stellingwerfcollege.
Op die dag ging je dan in het eerste gedeelte
van de ochtend uit een boekje werken,
namelijk ‘’een reis om de wereld in 80 dagen’’.
Dat is wel leuk.
Daarna ging je aan de gang met een probleem
op lossen. Dat probleem kon van alles zijn. Dat
was ook super leuk! 8+ is nu afgelopen.
Kortom ik vond het super leuk.
Jamy
Hallo allemaal,
Ik ga het hebben over het schoolvoetbal
toernooi. We zijn met de Jongens elftal zijn we
3e van het toernooi geworden. Het was heel
veel aan elkaar gewaagt we 2 wedstrijden
gelijk gespeeld. En 2 gewonnen en 1 verloren
met penalty’s. Trouwens we hebben geen
enkele doelpunt tegen gehad.
Dit was mijn verhaal.
Met Vriendelijke Groet, Jesse Swildens

Voetbaltoernooi van de meisjes,
13 april (woensdag) was het voetbaltoernooi.
De meisjes waren met een zevental.
We hebben twee verloren ( de eerste 3-1 en
de tweede 5-0), daarna hadden we
vooruitgang. Want de rest van de wetstrijden

hebben we gelijk gespeeld uit eindelijk zijn we
vierde van de poule geworden. Ondanks dat
we verloren hebben hadden we het wel heel
gezellig. Elke
Hallo ik ga het hebben over groep acht +
Eerst zal ik wel even uitleggen wat acht + is.
Acht+ is een klas waar je meer uitdaging krijgt.
Dan ga je elke woensdag naar het Stellingwerf
College. Woensdag 13 april hadden wij de
laatste keer acht+. zoals gewoonlijk hadden wij
het deel voor de pauze in 80 dagen om de
wereld gewerkt ( soort van a.k. en wiskunde) .
en het deel naar de pauze ( creatieve
oplossingen bedenken) deden we een
speurtocht/spelletje dat was heel leuk , gezellig
en grappig. Dus het was een leuke dag!!! 
Xxx talitha
Hallo allemaal, ik ga hebben over wetsus.
Wij hebben allemaal mee gedaan aan wetsus.
Wetsus is eigenlijk dat ze proefjes met water
gaan doen. Ze onderzoeken ook met water.
Ze gaan ook langs scholen om te vertellen wat
ze doen. En wij zijn daarmee naar de
woudagemaal gegaan.
De woudagemaal staat op de
werelderfgoedlijst want het is de enige
stoomgemaal dat nog draait in de hele wereld
en het gemaal is volgende jaar 100 jaar oud!
Daarna hebben we ook een speurtocht gedaan
alleen de uitslag weten we nog niet. En het
was super leuk! Doeiiii groetjes roos
Hallo allemaal ik ga het hebben over
schoolvoetbal. Ik zat in het jongenselftal.
Wij zijn tot de halve finale gekomen, in de
halve finale verloren we door penalty’s.
Vorig jaar waren we eerste geworden.
Dan is het nu best jammer dat we verloren
hebben, maar we hebben geen doelpunten
tegen gekregen. Na het voetbaltoernooi kregen
we nog een ijsje. Doeiiii Gr. Julus
Hallo, we hebben binnenkort route 8 toets.
Ik vind het best wel spannend maar dat mag.
Dinsdag 19 april beginnen de eerste toetsen
op onze school.
Ik ben aan de beurt op 10 mei na de mei
vakantie dus.
Ik ga mijn best doen om naar havo-vwo te
gaan en meer dan mijn best kan ik niet doen.
Gr. Jesse Sjoerd
Hallo, we hadden topondernemers op school.
Ik vond het best leuk maar ik had een best wel
zenuwachtig maatje.
Wij hadden het over zwaar maar toch vliegen.
We zijn er achter gekomen hoe het kan het
antwoord:

Het komt door de luchtdruk onder is de druk
veel hoger dan boven daar door komt dat.
Ons idee was om een museum er bij te maken
en een prezi hebben we gemaakt.
En we hebben er een paar vliegtuigen bij
gevoed die best ver vliegen ze vliegen soms
zo 20 meter.
Op onze presentatie hadden we een 10 het
hoogste wat je kunt halen.
Dit was ons avontuur met topondernemers.
Groetjes Damian 
Hallo
Wij hadden voor topondernemers de
vuurspuwende berg en toen gingen we er mee
aan de slag. Eerst keken wat we moesten
doen en toen gingen we papier-maché aan de
slag. Daarna gingen we met free way aan de
slag, zodat het op een vulkaan uitbarsting leek.
Dat ging niet hoe wij het wilden en nu doen we
het met cola en dat werkt goed.
gr jasper

We hebben vorige week woensdag
schoolvoetbal gehad, superleuk. De laatste
twee wedstrijden hadden we gewonnen en de
eerste twee gelijk maar die voelden als verlies.
Het was echt super leuk.
Deze woensdag heb ik presentatie met mijn
maatje julus. We hebben vet lang gewerkt, het
was een superleuk project. Ik hoop dat we een
goed cijfer krijgen. Sam
Hallo ik ga het hebben over het
schoolvoetbaltoernooi.
We hebben eerst 0 0 gespeeld
Toen weer 0 0
Toen 2 0 gespeeld
4 0 en toen 2 1 verloren door penalty’s
Gr thomas

Hoi ik ben Madelief ik ga het hebben over het
schoolvoetbaltoernooi.
Het was heel leuk maar jammer genoeg niet in
de halve finale gekomen.
Ik vond wel dat we van een paar konden
winnen maar sommige waren wel echt goed.
Maar dat gebeurd soms
Gr MADELief
Hoi ik ben Yaslin en wij zijn naar het
woudagemaal geweest ik zat bij
madelief,norah-an en max en nog vele andere
kinderen waren mee we hebben op het laast
een kuiz gedaan was super leuk en toen zijn
we naar school gegaan met een lucse bus was
leuk DIKKE KUS VAN YASLIN
Hoi
Wij hebben schoolvoetbal gehad. en eerste
wedstrijd was 0-0 de tweede wedstrijd ook. en
de laatste twee wedstrijden hebben we
gewonnen. in de halve finale hebben we
verloren met de penalty’s. dat was heel
jammer maar het was super leuk. en ik heb
met Thijs de presentatie gehad over
aardbevingen gehad. dat ging super goed. Een
8,5 was het cijfer.
Gr. Bas
Hallo
Thomas en ik hadden onze Prezi gehad en we
waren voor de tweede keer samen. En dat
ging beter dan we hadden verwacht. We
hadden een 9,5. Op de vorige hadden we een
7.0 g.t britt

Hoi ik ben nynke en ik ga het hebben over
topondernemers het is heel leuk om te doen ik
heb de vulkaan met adriaan samen we moeten
een presentatie maken
Gr nynke
Hallo ik ben ellart en ik ga het hebben over
Het vulkanen project.
Het is een leuk project wat je leert
Hoe het in elkaar zit en je mag experimenten
Doen.
Of een vulkaan maken, je mag presenteren .
Ik heb ook een vulkaan met Norah-An .
En het wordt super leuk. Gr ellart

AGENDA
7 mei

Carwash “Ons kent ons”

10.00 uur

Parkeerterrein sport

13 mei

laatste inleverdag bierdopjes fam. Marks Boijlerweg 99

14 mei

Hollandse Avond “OLP het Knalletje”

21.00 uur

15 mei

Tuinconcert Bekhofbuurt

10.45 uur

Tuin fam. Gutterswijk Boijlerweg 32

21 & 22 mei

Samenloop voor Hoop

28 mei

Mixtoernooi voetbalveld Boijl

7 juni

Oud papier

Kopy inleverdatum : 1 juli 2016

17.00 uur

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.
Een aandeel in elkaar

