
 

De laatste 
Alweer het laatste Balein Bericht van dit schooljaar. Het is 

omgevlogen. Het was een bijzonder schooljaar met wederom 

coronamaatregelen, ziekte, lerarentekort, Oekraïense 

vluchtelingen, kortom uitdagingen op ons pad. Mede door de 

flexibiliteit van het team hebben we veel zaken zoveel 

mogelijk intern weten op te lossen en hoefden we geen 

groepen naar huis te sturen. Gelukkig konden we ook weer 

normaal naar school gaan. In de afgelopen periode hebben 

we veel activiteiten kunnen oppakken en organiseren zonder 

rekening te hoeven houden met allerlei maatregelen. Bij veel 

van deze zaken was uw hulp of aanwezigheid onmisbaar. 

We zijn blij dat wij en de kinderen altijd op u konden en 

kunnen rekenen. Bedankt daarvoor. Een extra wordt van 

dank voor de inzet en betrokkenheid van de MR, de OR, de 

overblijfkrachten en niet te vergeten het team van De Balein.  

We blikken terug op een goed schooljaar en kijken vol 

vertrouwen vooruit.  Nu is het moment aangebroken waarop 

iedereen kan gaan genieten van de welverdiende vakantie. 

Op maandag 29 augustus maken we dan weer een frisse 

start. 

Ik wens u een mooie zomer! 

Tineke Butter, directeur De Balein  

 
Schoolreisjes maandag 27 juni 
Wat fijn dat de schoolreisjes door konden gaan op maandag 

27 juni! Gelukkig waren er op het laatste moment toch nog 

bussen beschikbaar om de groepen 1 t/m 4 naar 

Linnaeushof te brengen en de groepen 5, 6 en 7 naar het 

Archeon. We hebben allemaal genoten van een prachtige 

dag!  

 

 

 

      
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Groep 5 heeft zin in de vakantie, omdat… 
Stijn: ….ik naar Frankrijk ga. Normaal ga ik altijd met Ziggy 

en Abel, maar nu gaan we met het gezin. 

Hugo: ….ik op vakantie ga naar Kroatië, vlakbij de stad Split 

en aan de zee. 

Jasmijn S: ….we op vakantie gaan en naar de boerderij gaan 

van mijn oom. Ik ben ook jarig! Ik heb ook zin om uit te 

slapen en in het zwembad te liggen. Ik heb geen zin om juf te 

missen en mijn klasgenoten. 

Bram …..ik naar Italië ga. Ik vind het leuk omdat er een heel 

groot zwembad is met 18 glijbanen. 

Roos: ….ik op de camping met mijn zeemeerminnenstaart 

kan zwemmen samen met mijn nichtje. 

Ties: ….ik 2 weken naar Egmond ga en daarna een week 

naar Drenthe. Gelukkig is school dan even voorbij. 

Maartje: ….ik met de boot naar België of Duitsland ga en dan 

met lekker weer kan zwemmen. 
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Jasmijn R: ….ik met mijn gezin naar Denemarken ga. We 

gaan een rondreis doen, dus we gaan naar verschillende 

campings. 

Jelle: ….ik op vakantie ga en leuke dingen ga doen. Ik heb 

ook zin om naar groep 6 te gaan. 

Selina: ….we vier weken op vakantie gaan en we gaan mijn 

verjaardag vieren in ‘Onder de Boom’. 

Justin: ….we 3 dagen naar Petten gaan en dan gaan we 

naar het strand. Dat vind ik het leukste! 

Lex: ….ik dan niet naar school hoef en ik mijn verjaardag ga 

vieren! 

Faye: ….ik op vakantie ga en leuke dingen ga doen! 

Koen: ….ik 3 weken met de boot weg ga en dan ga 

windsurfen. 

Floor: ….ik naar Frankrijk ga, naar een camping en daar ga 

ik leuke dingen doen, zoals zwemmen. 

Syb: ….we naar een camping gaan waar een safaritent is en 

daar gaan wij in. Er is ook een t.v. 

Noa: ….ik naar Spanje en Frankrijk ga en daar heb ik zin in. 

Daniël: ….ik dan lekker naar de camping ga! 

Finn: ….ik op vakantie ga en naar de boerderij van opa ga. 

Lauren: ….we leuke dingen gaan doen en misschien op 

vakantie gaan. Ook gaan we oppassen op de honden van 

opa en oma en daar logeren. 

Joep: ….ik 4 weken naar Spanje en Frankrijk ga. Ik ga ook 

nog naar Duitsland en naar veel steden in Nederland. 

Lynn: ….ik dan allemaal leuke dingen ga doen. Ik vind 

vakantie minder leuk omdat ik dan juf ga missen. 

Liam: ….ik naar Spanje ga en dan lekker kan uitslapen en 

gamen. 

Inge: ….ik zin heb om na de vakantie naar groep 6 te gaan. 

En ik kan de hele dag spelen, gamen, en zwemmen. 

Ruben: ….ik dan rust heb en na de vakantie naar groep 6 ga. 

En ook dat ik op vakantie ga naar Oostenrijk. 

 
Dino museum in groep 3 
In groep 3 hebben de kinderen over het thema dino's 

gewerkt. Eerst knutselden zij van kosteloos materiaal een 

dino. Deze hebben ze met papier-maché beplakt en 

beschilderd. Daarna hebben zij een museum gemaakt met al 

deze dino's. Het museum was compleet met kassa, een 

restaurant, activiteiten en een winkeltje. De ouders mochten 

dit museum bezoeken. Het museum werd druk bezocht. Het 

waren twee geslaagde middagen! 

        

 

               
 
Musical groep 8A en 8B- Het laatste level 
Het verhaal: De fanatieke gamer Mitch moet met zijn familie 

op vakantie naar Parijs, net als een belangrijke 

gamewedstrijd op het punt staat te beginnen. Zijn ouders 

willen dat Mitch belangstelling toont voor zijn omgeving en 

willen niks van het gamen weten. Mitch gaat zich verstoppen 

om aan de gamerondes te kunnen deelnemen en raakt 

bevriend met een Parijse oudere dame. Uiteindelijk blijkt 

deze vriendschap belangrijker dan het winnen van de finale. 

Beide groepen hebben er een prachtige voorstelling van 

gemaakt waar we van genoten! Iedereen die bij de uitvoering 

en totstandkoming van deze musical heeft geholpen: 

Hartelijk dank!  Dank ook aan Jasper Blaauw en zijn vrouw 

Wendy. Zij hebben de catering op de afscheidsavond 

gecoördineerd en geregeld, geholpen door de dames van de 

OR. Ook zij bedankt. Het resultaat was een avond om nooit 

te vergeten. We wensen alle leerlingen van groep 8 heel veel 

succes en plezier bij de volgende stap in hun leven. Groep 8 

het ga jullie ontzettend goed! 

 

                 
 

    
 



 

Verkeersexamen   
Vrijdag 1 juli 2022 deden de groepen 7 en 8 mee aan het 
fietsexamen. We kwamen de klas in en de regels werden 
uitgelegd door meester Lars. We stapten op de fiets en we 
gingen naar de brandweerkazerne. We fietsten in tweetallen 
achter de meester aan. Toen we daar waren werden onze 
fietsten gecontroleerd door de politie.  

 

 
 

We kregen allemaal een hesje met een cijfer op ons rug. 

Daarna werd de dode hoek uitgelegd aan ons en mochten 

we in de brandweerbus kijken of we de brandweerman 

konden zien. We waren hierna aan de beurt om ons rondje te 

fietsen. We startten bij de brandweerkazerne, en we fietsten 

een rondje en dan eindigden we weer bij de 

brandweerkazerne. In dat rondje waren mensen aan het 

kijken of je richting aan gaf en of je achter je keek voordat je 

afsloeg. Ook gingen mensen expres oversteken en keken of 

je dan stopte. Toen we dat rondje allemaal hadden gefietst 

kregen we limonade en daarna fietsten we weer terug naar 

school. In de middag zaten we in spanning want we kregen 

te horen of we geslaagd waren of gezakt. Iedereen was 

geslaagd. We waren erg opgelucht en blij!!! 
Mila Visser en Lotte Visser groep 7a  

  
Varen met groep 8  
Vrijdag 8 juli organiseerden wij de vaartocht met groep 8. 

Met 9 bootjes, 41 leerlingen, 3 juffen en 2 vaders hebben we 

een prachtige dag gehad. Door de sluizen van De Rijp en 

Graftdijk voeren wij verder naar de Grote Lei. Daar hebben 

een aantal kinderen gezwommen en genoten we met elkaar 

van het zonnetje, de lunch en traktaties. Terug gingen we via 

Graft naar de Plusmarkt voor een ijsje toe. Wat een prachtig 

weer hadden we. Dik verdiend, na een week met de 

generale repetities en de schoolvoorstellingen van de 

musical.  

 

 

 

In de sluis in 

West-Graftdijk 
 
 
 
 

 
Hoogtepunten in groep 6, schooljaar 2021/22 

• Ferri: surprises maken met Sinterklaas 

• Niels, Lisa, Jens: het watergevecht op het 

schoolplein 

• Lana: juffendag en de leuke manier van lesgeven 

van de juffen 

• Finn, Tygo: lekker samen spelen 

• Mats: lekkere Zweedse snoepjes 

• Sofie: hele lieve juffen 

• Lizzy: de musical van groep 8 

• Sara: met de kinderen uit de Oekraïne spelen 

• Gwen: de juf helpt altijd bij het leren, de gezelligheid 

in de klas 

• Mick: af en toe vrije tijd 

• Linus: ik ben zo goed vooruitgegaan 

• Yasemin, Lars, Tsojong, Keano, Iker, Anne Jet: 

schoolreisje naar Archeon 

• Lilian: samen knutselen 

• Darryl: gym 

• Julia: de verjaardagen vieren 

• Roem: de feestdagen en de gezellige dingen met 

elkaar 

• Liv: surprises maken en juffendag 

• Naud: survival-schoolreis Almere en pluswerk 

• Justin: het hele jaar, de hele klas 

• Fleur: gym en rekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema vakantie in groep 1/2 B, 
In groep 1/2 B was de vakantie al begonnen want ons laatste 

thema ging over vakantie . Er is hard gewerkt, gezongen, 

gebouwd en gespeeld over dit thema. Ook was er een 

ijssalon waar de kinderen tijdens de werkles in speelden en 

heerlijk ijsjes aten op het terras. In de laatste weken was er 

ook een camping in de klas! Alle kinderen hebben een tent of 

caravan gemaakt. Deze stonden op de ‘camping’. De 

kinderen van groep 1/2 B wensen iedereen een leuke 

vakantie!   

            



 

Berichten uit groep 7B 

Watergevecht 

Wij gingen met de school een watergevecht houden. Er 

waren twee bakken met water waar je je waterpistool kon 

vullen. Het was daar heel druk. En het water was heel snel 

op. We mochten over het hele kleuterplein. Wij gingen met 

groep 8A, groep 8B en groep 7A. Er was ook een safe zone. 

Daar mocht je niet spuiten. Dat was fijn. Het feest was leuk. 

Er waren heel veel soorten waterpistolen en heel veel 

kinderen. Het was heel leuk maar sommige kinderen wilden 

niet nat worden dus die deden niet mee. Er was ook veel 

muziek maar jammer genoeg was het niet de hele middag 

maar nog steeds was het leuk dat we dit mochten doen en er 

was heel veel plezier. En het was lekker verkoelend. 

Geschreven door Alain en Xem. 

 

Spreekbeurten 

Wij hebben allemaal onze spreekbeurten gehouden. 

Sommige leerlingen waren zenuwachtig en sommigen niet. 

Wij hebben allemaal onderwerpen gekozen. Die van ons was 

Lionel Messi de beste voetballer van de wereld. Wij hadden 

allebei een T-shirt van Messi aan, omdat wij respect voor 

hem hebben. We lieten het oude huis van Messi zien. Hij 

was toen super arm.We lieten ook zijn nieuwe huis zien (Nu 

is hij rijk.) De andere onderwerpen van de andere leerlingen 

zijn: lego( Donato) spin (Robin en Nynke) De Rijp 

geschiedenis (Sepp) automonteur (Brent) wielrennen (Lucas) 

radioactiviteit (Sven) dino's (Guusje) olympische spelen 

(Tenzin) zeilen (Corné) paardentuig (Frederique) paardrijden 

(Puck) Ariana Grande (Josje), Blindegeleide hond (Alain), 

schaatsen (Sara) en diabetes (Xem) Dat zijn alle 

spreukbeurten. 

Gemaakt door Mika en Floris 

'Zomerloopspel' in groep 4 
Afgelopen dinsdag speelden de kinderen uit groep 4 het 

zomerloopspel. Er hingen opdracht kaarten met nummers 1 

t/m 23 rondom het schoolgebouw. In tweetallen gingen de 

kinderen van start bij het getal dat ze met twee dobbelstenen 

hadden gegooid. Vanaf dat getal konden ze door naar het 

volgende getal tot ze het antwoordenblad vol hadden. Bij elk 

antwoord kregen ze een letter en dit vormde uiteindelijk de 

zin: 'Ik neem vandaag een slipperdag'. De opdrachten waren 

geldsommen, klokkijken, keersommen en sommen t/m 100. 

De kinderen werkten goed samen en vonden het erg leuk! 

 

    

 

Thema vakantie in groep 1/2 A 
Tingelingeling…..hier komt de ijscoman! Tingelingeling….. 

wie lust er een ijsje? In groep 1/2a kun je heerlijke ijsjes 

kopen in de ijswinkel: Kissy Dissy. De naam van de winkel is 

bedacht door Lotte. Elke dag staat er een lange rij voor de 

toonbank om een smaakje uit te zoeken; citroen, smurfen, 

aardbei…. Op terras kun je lekker zitten om je ijsje op te 

eten. Tussendoor gaat de ijswinkel dicht en wordt er druk 

schoongemaakt. Het is zo leuk om te zien dat alle kinderen 

genieten van het spel in deze themahoek. Wij wensen 

iedereen een fijne vakantie toe! 

 
In het Jeugdjournaal 
Sven en Jasmijn waren donderdagavond 30 juni te zien bij 

de ‘weerfoto’s’ in het Jeugdjournaal. Wat leuk om deze 

‘beroemde’ kinderen op school te hebben! 

        
 
Nogmaals vakantierooster 2022-2023 
  

Vakantie  Periode   
Eerste schooldag  29-08-2022  
Herfstvakantie       17-10-2022 t/m 21-10-2022  
Kerstvakantie         26-12-2022 t/m 06-01-2023  
Voorjaarsvakantie  27-02-2023 t/m 03-03-2023  
Goede vrijdag en 
Pasen  

07-04-2023 t/m 10-04-2023  

Meivakantie (incl.  
Koningsdag)  

24-04-2023 t/m 05-05-2023  

Hemelvaart   18-05-2023 t/m 19-05-2023  
Pinksteren  29-05-2023  
Zomervakantie·   24-07-2023 t/m 01-09-2023   
  

Margedagen (De groepen 1 t/m 4 zijn deze dagen vrij)  

• Vrijdag 23 september 2022  

• Vrijdag 23 juni 2023  

  

Studiedagen (Alle leerlingen zijn deze dagen vrij)  

• Vrijdag 18 november 2022  

• vrijdag 24 februari 2023   

• maandag 10 juli 2023   



 

Gymrooster 2022-2023 
Dinsdag (toestellen) groep: 

08.45  - 09.40  - - - - 

09.40  - 10.30 groep 5 

10.30  - 11.20 groep 6 

11.20  - 12.15 groep 3 

13.30  - 14.30 groep 4 

14.30  - 15.30 groep 7 

 

Woensdag (toestellen) groep: 

10.30 - 11.30 groep 8B 

11.30 - 12.30 groep 8A 

 

Donderdag (spel) groep: 

08.45 - 09.40 groep 7 

09.40 - 10.30  - - - - -  

10.30 - 11.20 groep 4 

11.20 - 12.15 groep 5 

13.30 - 14.30 groep 3 

14.30 - 15.30 groep 6 
 
Vrijdag (spel) groep: 

13.30 - 14.30 groep 8B 

14.30 - 15.30 groep 8A 

 

Denkt u er aan dat uw kind gympjes in de juiste maat mee 

heeft en iedere keer een schone handdoek om te gebruiken 

na het douchen. (vanaf groep 5) 

 
Alvast noteren 
De jaarvergadering van de O.R. en de informatieavond voor 

alle groepen vindt plaats op dinsdag 13 september. 

 

Kapstokverdeling na de vakantie 
Volgend schooljaar hangen de groepen 1 t/m 4 de jassen bij 

het eigen lokaal.  

De groepen 5, 7 en de taalklas  hangen hun jassen op de 

kapstokken bij de trap van de hoofdingang van De Pauw.  

De groepen 6, 8A en 8B hangen de jassen in de gang bij de 

hoofdingang van De Balein.  

 
Wegbreng weken  
Doordat ouders/verzorgers nu niet meer in de school komen 

is het tussen 08.40 en 08.45 uur rustig in de school en de 

lessen beginnen op tijd. Ook hebben we gezien dat de 

kinderen ontzettend zelfstandig zijn geworden. In overleg 

met de Tweemaster hebben we als team ervoor gekozen om 

de inloop zoals voor de coronacrisis niet terug te laten keren. 

We vinden het wel belangrijk om de school wat meer open te 

stellen. We hebben gekeken naar diverse constructies hoe 

dit zou kunnen. Vanaf volgend schooljaar gaan we wegbreng 

weken organiseren. U kunt in weken uw kind tussen 08.30 

en 08.45 uur wegbrengen tot in de klas. Zo kunt u een kijkje 

nemen in de groep en zien waar de groep aan werkt. De 

wegbreng weken zullen tussen de vakanties plaatsvinden. U 

ontvangt hier ruim van te voren een bericht over. 

 
 

Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
16-07  Lien Bruschke  

16-07  Keano Derksen  

18-07  Max Dijkstra 

19-07  Gijs Zwaan  

20-07  Jasmijn Sweep  

20-07  Selina van Vuren  

21-07  Faas van Wijk  

22-07  Vieve Oussoren 

23-07  Lorenzo Jansen 

24-07  Noor Diependaal 

25-07  Melvin van Diepen  

26-07  Sara de Vries  

27-07  Thiemen Ruiter  

27-07  Milan Stoop 

29-07  Ivan Vlianchenko  

30-07  Reijn Lüken  

03-08  Suze Wickel  

07-08  Rhona Kwakkel 

13-08  Lex van Zonneveld  

14-08  Liam Derksen  

14-08  Eva Stoop  

15-08  Mariia Lehkonohykh  

20-08  Floris de Kramer  

20-08  Oleksandra Maksymets  

21-08  Artem Bogaevsky  

21-08  Emma de Ruiter  

22-08  Ilya Bronnikov  

23-08  Sem de Kroon  

24-08  Nikita Zinchenko  

25-08  Danylo Valylenko  

26-08  Jéadian Prins Alves  

27-08  Diana Daniuk  

27-08  Lyosha Khoruzhenko  

29-08  Adam Almasouti  

30-08  Frederique Roodhart  

31-08  Stijn de Wildt  

 
Agenda 
26-08  Eerste vergadering team 

29-08  Start nieuwe schooljaar 

29-08  Luizencontrole 

02-09  Volgend Baleinbericht   
   

                 


