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Jaarverslag (A gedeelte) van obs De Dobbe  
 
Schooljaar 2016-2017 
 
Inleiding  

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 van onze school. 

We blikken terug op een interessant en gezellig schooljaar. Vele activiteiten zijn de revue 
gepasseerd. We wensen u veel leesplezier.  
 
Kwantitatieve gegevens: 
 
Op 1 oktober 2016 stonden 86 leerlingen in geschreven. Voorafgaand aan het nieuwe 
schooljaar, was het wederom puzzelen om de leerlingen zo goed mogelijk te verdelen.  
Besloten werd om de groepen als volgt samen te voegen: 
 

- groep 1 en 2 
Leerkracht: juf Inge Mekkes en op de donderdag juf Pien Bonga. 

- groep 3 en 4 ( juf Diet groep 4 op de woensdag en donderdag)  
Leerkracht: juf Jannie Hadderingh en juf Pien Bonga op de vrijdagochtend. 

- groep 5/6  
Leerkracht: juf Jopie van Sluis (maandag, dinsdag) en juf Aaltje Wilkens op woensdag 
en donderdag en vrijdag. 

- groep 7 en 8 
Leerkracht: meester Gert Kruize en juf Diet Akkerman (woensdag en donderdag  
groep 7 vanaf januari 2017)  

 
Aan het eind van het schooljaar telde de school 95 kinderen, waarvan 11 kinderen van groep 8 
de school verlieten en zich hebben laten inschrijven bij de volgende scholen voor Voortgezet 
Onderwijs. 
 
Uitstroom: 
 
HVO 4 leerlingen 
VWO 3 leerlingen 
Kb 1 leerling 
TL 1 leerling 
BB 1 leerling 
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                                              Een kleine impressie van het schooljaar. 
 
 
 Augustus 
 
 
Op maandag 29 augustus begon voor ons het nieuwe schooljaar 2016-2017.  
Uitgerust begonnen we aan een nieuw schooljaar. Dit schooljaar duurde het niet zo lang om de 
kinderen weer in het gareel te krijgen. Het weer speelde ook mee. We hebben nog kunnen 
genieten van veel prachtige dagen.  
                                                        
Gelijk in de eerste week werd er een voorlichtingsavond in groep 1 en 2 georganiseerd. Dit had 
te maken met de voorlichting over een dodelijke pinda allergie van een leerling in groep 1.  
De avond werd niet door alle ouders bezocht. Wellicht had dit te maken met een 
vooraankondiging/ uitleg via het ouderportaal.  
 

                                                
 
September 
 
 
Kwaliteitsgesprekken 
 
In de tweede week van september vonden de kwaliteitsgesprekken met de directeur-
bestuurder van Stichting PrimAH plaats. Samen met de Ib-er van de school werd de kwaliteit 
van de zorg besproken met de onderwijskundig medewerkster van de Stichting. We blikken 
terug op goede, constructieve gesprekken.  
 
 
Voorlichtingsavonden 
 
Ook dit jaar hadden we ervoor gekozen om in de eerste twee weken van september voor de 
ouder(s)/verzorger(s) een voorlichtingsavond te organiseren. Niet in alle groepen kunnen we 
spreken van een 100% opkomst. Dit is jammer, want er is altijd wel iets nieuws te vermelden. 
Daar waar het gaat om samenwerking tussen school en ouders, zijn dit uitgelezen avonden om 
elkaar te informeren.  
 
Oktober 

 

Cultuurmenu 
 
Ook dit schooljaar maken we gebruik van het cultuurmenu. De eerste lessen gingen in 
september van start. Dit betekent dat de kinderen kunstlessen in verschillende kunstvakken 
volgen. Tevens maken de kinderen kennis met professionele voorstellingen en kunst-educatieve 
projecten in de disciplines muziek, literatuur, nieuwe media en theater (Kunstontmoetingen). 
Docenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal Kunstlessen in de klas.  
Kunst & Cultuur Drenthe verzorgt de Kunstontmoetingen voor de leerlingen en de 
Kunstbegeleidingen voor de leerkrachten. Elk jaar staat een andere discipline centraal. 
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Schooljaar 2016 – 2017 
 
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind 
leert naar kunst kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen 
omgeving. De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek, het NME-project “Water” en het 
vak geschiedenis. 
  

Indeling 
Bouw 

discipline Kunstontmoeting Kunstles Aansluiting bij 

Groep 1,2  Erfgoed Oma’s kastje, Toen en 
Toen 

Theater of 
muziek 

Kinderboekenweek 

Groep 3,4 Theater Oma, mag ik mijn pop 
terug 

Beeldend 
of theater 

Kinderboekenweek 

Groep 5,6 Literatuur Poem Express Poëzie en 
beeldend 

Nationale 
gedichtendag 

  
Groep 7,8 

Muziek en 
Dans 

Raps & Taps Muziek Jongerencultuur 

  
De kunstenaars of docenten komen bij ons op school langs om de lessen te geven. 
 
De kunstenaars of docenten komen bij ons op school langs om de lessen te geven. 
Toen en Toen is een voorstelling van Garage TDI, ontwikkeld bij het ICO-project Oma’s kastje. 
Oma, mag ik mijn pop terug is een voorstelling van Theatergroep Gnaffel, aangevuld met 
lessen in de klas. Poem Express is een landelijke poëziewedstrijd: een gedicht maken met een 
dichter in de klas en van dit gedicht een poster maken met een beeldend kunstenaar. Raps & 
Taps is een interactieve voorstelling van Maple Swank.  
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je plek.   
   
 
 
 
Dobberalia 7 oktober 
 
De Dobberalia was weer supergezellig. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur konden de schooljeugd en 
andere belangstellenden terecht in de gymzaal en de nieuwe zaal van het dorpshuis. 
Naast het Rad van Avontuur en de diverse kinderspelen kon men zich te goed doen aan allerlei 
versnaperingen. De kinderen van groep 7 en 8 hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk 
lootjes voor de verloting te verkopen. Klasse! 
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer kunnen genieten van veel optredens, wat het geheel van 
de avond bijzonder leuk opfleurde. De gebroeders Woppenkamp gingen er dit jaar met de 
beker vandoor! Ook gingen de aangeschafte cadeautjes van de “bonnentafel” erin als zoete 
koek. Het doet ons elk jaar weer goed, dat we kunnen genieten van de vele glunderende 
koppies. We kunnen rustig vaststellen dat dit een van de hoogtepunten van onze school is. Ook 
buiten in de partytent werd er goed verkocht van de lekkernijen. Om het geheel op te leuken 
hebben de kinderen van alle groepen een mooi werkstuk gemaakt. 
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Start Kinderboekenweek 

Op woensdagochtend 4 oktober werd door de verkleedde leerkrachten als opa en oma, het 
startsein gegeven voor de Kinderboekenweek. In alle klassen werd er voorgelezen door een 
andere leerkracht. We kijken met veel plezier hierop terug. 

                                               

 
 
 
 
Fietsencontrole  
 
Onder auspiciën van onze verkeersouders en een medewerker van 3VO werd er op 
dinsdagochtend 11 oktober voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring georganiseerd. De 
controleurs waren na afloop zeker niet ontevreden. Een aantal fietsen is in een later stadium 
herkeurd. Een belangrijk aandachtspunt is nog steeds het hebben van een goede verlichting.  
Niet alle fietsen kwamen door de keuring. 
 

De Dode Hoek  

 
 
Groep 7 en 8 kreeg eind oktober uitleg over de “Dode Hoek” bij vrachtwagens. 
 
De dode hoek is de plek rondom een vrachtwagen of bus waar je als fietser (en als voetganger) 
heel slecht of helemaal niet zichtbaar bent voor de chauffeur. Als je in de dode hoek fietst of 
staat, heb je dus grote kans dat de chauffeur je niet ziet. Op het plaatje hierboven kun je zien 
waar de dode hoek zit: direct voor, geheel achter of rechts naast een vrachtwagen. Dodehoek 
situaties kunnen op verschillende momenten voorkomen. Het is dus goed te weten, waar je op 
moet letten! 
 
 
November 
 
 
Het nationale schoolontbijt vond plaats op dinsdagochtend 8 november 
 
Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van 
Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een 
week lang. Dit jaar van 7 tot en met 11 november. Bij deze 14e editie gaan zo'n 520.000 

basisschoolkinderen samen ontbijten op 2.720 scholen.                   
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Op dinsdagavond 29 november vond de gezamenlijke jaarvergadering van de ouderraad  
En medezeggenschapsraad plaats. De agenda en verslagen werden op de website van de school 
geplaatst. Ouders, die dit wensten konden de openbare vergadering bijwonen.  

                                                                                                                                                                                            

10 November 
 

 
 
 
 
 
Op donderdagochtend 10 november gingen de kleuters naar ‘t Maondhoes in Gasselte om daar 
met hun lampionnetje te lopen.  

 

 
 

De aanwezigen hebben van de kleuters en van hun liedjes genoten. Ook de bewoners hebben 

een aantal leuke liedjes ten gehore gebracht. Het was een gezellig samenzijn met jong en oud!  
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December 

 

Sint Nicolaas  

Maandag 5 december was het feest op de Dobbe. Die dag stond namelijk in het teken van de 
verjaardag van Sint-Nicolaas. We blikken terug op een bijzonder geslaagde dag. Om 8.45 uur 
kwam de Sint aan. Maar waar waren de Pieten. Later bleek, dat zij in de bakkerij van de 
Familie Timmer terecht waren gekomen. Gelukkig bracht de bakker de Pieten naar school in de 
bestelwagen, zodat het feest op tijd kon beginnen. Gelukkig maar!  

                                                 

Tijdens de ochtend gingen ze op bezoek bij de groepen 1 t/m 4, terwijl de groepen 5 t/m 8 
deze ochtend hun pakjesochtend hielden. Na de lunch kregen de andere groepen nog even een 
kort bezoekje. Het was een zeer geslaagde dag. De kinderen van de midden- en bovenbouw 
hadden veel werk verricht om de surprises en natuurlijk de bijhorende gedichten zo mooi 
mogelijk te maken. We hebben fantastische creaties mogen aanschouwen.  
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                                                    De Super eend! 

             
 

Kerstviering 

Op donderdag 22 december was het in de school een gezellige drukte. Tijdens het 
ochtendgedeelte maakten we allemaal een mooi kerststukje en werd de laatste hand gelegd 
om de klaslokalen zo mooi mogelijk te versieren. Om 17.00 uur werd het startsein gegeven 
voor de kerstmaaltijd. Pannenkoeken, poffertjes, kippenspiesjes en vele zoete lekkernijen 
sierden de buffettafels. We hebben genoten van de door de ouders aangeboden hapjes. De 
kinderen straalden. De meeste kinderen hadden hun feest outfitjes speciaal voor deze 
gelegenheid aangetrokken. Hier en daar glitter in het haar, wat extra gel, prachtig!  

                                                                

                                                   

                                                                                                                                    
Januari 2016 

 
In de eerste week van januari kregen we door de ziekmelding van juf Aaltje te maken met 
invallersproblemen. Er heerste een griepgolf, derhalve waren er weinig invalleerkrachten te 
verkrijgen. Om de organisatie toch zo goed mogelijk neer te zetten werd er hier en daar 
geïmproviseerd. Immers, je wil geen klas naar huis sturen! In de eerste maand zijn we erin 
geslaagd, door juf Diet op de woensdag en donderdag in te zetten voor groep 5 en 6 en een 
invaller te zoeken voor de vrijdag, deze groep draaiende te houden. Voor groep 4 kwam er 
tijdelijk voor twee dagen een meester ons team versterken.  
 
Verder hebben wij ons op school veel beziggehouden met diverse projecten vanuit het 
cultuurmenu. Er werden o.a. gedichten gemaakt met bijpassende schilderijen.  
De bovenbouw hield zich bezig met ritme. Er aardig wat gedrumd. 
 
 
 
Februari 
In week 6 werd de situatie in groep 5 en 6 weer anders ingedeeld, gezien de invalster van de 
vrijdag ook op de woensdag en donderdag beschikbaar kon zijn. Juf Diet ging terug naar groep 
4. 

In februari werden ook de groepsplannen bijgesteld en ging het team aan de slag met de 
analyses van alle Citotoetsen.  

Alcohol preventie 
 
Ook kregen de kinderen van groep 7 en 8 een voorlichting over het gebruik/misbruik van 
alcohol en de gevolgen hiervan. Een zeer leerzaam uurtje. Hopelijk steken ze er iets van op!                                                
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Maart 

De kinderen gingen vanaf 6 maart t/m 23 maart aan de slag met het verhalend ontwerpen. Dit 
jaar hebben we ons door de hele school beziggehouden met thema’s gerelateerd aan de 
natuur. De presentaties, gehouden op 23 maart, werden goed bezocht. Onze jeugd heeft het 
goed gedaan.  

Op 14 maart werd er in alle groepen voorgelezen in het Drents.  

De BHV’ers van de Dobbe en die van een aantal andere scholen van onze Stichting moesten aan 
de bak op 29 maart voor hun certificaat Brandbestrijding. En natuurlijk moesten we menig 
brandje blussen!  

                                                                                                                           

April 

 
BHV 
 
De BHV-ers van de Dobbe gingen 5 april ’s middags op herhaling voor de cursus Hulp bij 
ongelukken op basisschool De Flint te Ekehaar. .  

                                                  

 

Fernand Bégue 12 april 

Ook dit schooljaar stonden in we met een klein programma stil bij de bevrijding van Gasselte.  
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In het dorp was sinds oktober 1944 een eenheid van Duitse Aan- en Afvoertroepen gelegerd. 
Het waren nagenoeg allemaal Nederlandse vrijwilligers. Hun commandopost was gevestigd in 
de hervormde pastorie. De actie die hier plaatsvond, zou aan Bégue, afkomstig van 
Madagaskar, op 9 april het leven kosten. Aanvankelijk werd hij, gewikkeld in een parachute, 
begraven in de bosrand. Toen eenmaal de Canadezen waren gearriveerd, werd hij begraven op 
de plaatselijke begraafplaats. Uiteindelijk heeft hij zijn laatste rustplaats gevonden op 
Madagaskar. Het monument bij de pastorie herinnert aan hem en aan de hevige strijd, die hier 
werd geleverd. 
                        
Aanval op Gasselte op 9 april 1945. 
 
Als de tweede wereldoorlog al bijna is afgelopen, zitten er vooral in Noord-Nederland nog veel 
Duitse soldaten die blijven vechten. Veel soldaten denken dat de oorlog nog wel kan worden 
gewonnen. Ze hebben nog steeds een heilig geloof in Hitler. 
In Gasselte, maar ook in de rest van Drenthe zijn nog veel Duitse groepen actief. 
In ons dorp is een groep gelegerd die de NSKK heet. Dat betekent “nationaal sozialistisch 
kraftfahrer korps”. Een groep waarvan we nu zeggen dat ze met vrachtwagens goederen (eten, 
kleding enz.) aan- en afvoeren. 
Bijna de hele groep bestaat uit Nederlanders die zich vrijwillig hebben opgegeven om voor de 
Duitsers dat werk te doen. Ze worden Landwachters genoemd. De hele groep staat onder 
leiding van Obersturmführer (zeg maar majoor) Klaus. 
Ze hebben hun kantoor en voorraden in de pastorie bij de kerk, en majoor Klaus en zijn collega 
Van der Bent zijn ondergebracht bij twee gezinnen die wonen in een dubbele woning vooraan 
de weg. In een van die twee gezinnen woont een meisje dat alles van dichtbij meemaakt. Dat 
meisje is nu een oudere dame (we leven nu 70 jaar later) en ze zal jullie nog het nodige uit die 
tijd vertellen. Zij was zo oud als jullie nu zijn. 
 
Maar wie zijn nu de Franse paratroopers (soldaten die na dropping aan een parachute in 
vijandelijk gebied acties uitvoeren). 
In januari 1945 is de hele groep Franse para’s overgezet van Le Havre (Frankrijk) naar Suffoulk 
in Engeland. Daar krijgen ze nog opnieuw een training en worden ze voorbereid op de dropping 
in Drenthe. Die actie gaat heten “operatie Amherst” (dat is een codenaam zodat iedereen 
weet waar het over gaat. Baron Amherst was een hoge militair die leefde van 1717 tot 1797). 
 
En dan op zaterdag 7 april ’s avonds is het zover.  
47 vliegtuigen met elk 15 of 16 man aan boord (zo’n groep wordt een stick genoemd) moeten 
opstijgen met een tussentijd van steeds 4 minuten. Alle voorbereidingen zijn achter de rug en 
de soldaten (parachutisten) weten via kaartjes die ze in de opleiding hebben gekregen waar ze 
ongeveer terechtkomen. Maar het is die avond erg bewolkt en zelfs een beetje mistig. Dus als 
ze ook bij Gasselte worden gedropt, is het lastig om in het donker die nacht elkaar weer terug 
te vinden. Uiteindelijk lukt dat wel. Ze worden gedropt in het bos aan het begin van de 
staatsbossen. Pas op, nu staan daar vrij veel hoge bomen. Toen waren het hier en daar een 
groep dennenbomen. Het hele terrein was opener. Verstoppen was dus best lastig. 
De dag die erop volgt, zondag 8 april, gaat op aan het organiseren van een kamp en voorzichtig 
de omgeving bij daglicht verkennen. 
Niemand in Gasselte schijnt die dag de Duitsers op de hoogte te hebben gebracht dat er 
parachutisten in het bos waren geland. 
 
Een dag later, op maandag 9 april, gaat de aanval beginnen. 
 
De Franse commandant schrijft in het boek operatie Amherst het volgende: 
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We besluiten het dorp aan te vallen en wel om 12 uur ’s middags, een ongebruikelijk tijdstip 
om een operatie te beginnen (acties kun je beter in het donker doen). Maar het bleek toch een 
goed moment te zijn. De Duitse bewaking zat rustig te eten.  
Het was gemakkelijk om het dorp te naderen: bossen en lage bosjes liepen door tot aan het 
begin van het dorp en we konden ons er mooi achter verstoppen.  
We hadden afgesproken hoe de actie zou gaan en welke groep wat zou doen. Het kwam erop 
neer dat twee groepen aan weerskanten van het Lutkenend en een groep buitenom het dorp 
zou naderen. 
Als we bij het dorp komen zien we de plek waar de Duitsers hun hoofdkwartier hebben. De 
vrachtauto’s staan netjes langs de kant van de weg. 
We weten niet hoe zwaar ze bewapend zijn en waar ze, en met hoeveel ze, in het gebouw 
zitten. 
We gaan voorwaarts het dorp in. We moeten door tuinen, over of om hekken heen en ze soms 
doorknippen. Alles verloopt goed en de vijand reageert op geen enkele wijze. Ik ben al in het 
centrum en achter een rijtje huizen verschijnt een plein. Er midden op staat een gebouw dat ik 
voor dorpshuis of gemeentehuis heb aangezien, maar het was de pastorie. Het oversteken van 
het open stuk is altijd moeilijk. Ik geef twee mannen de opdracht om een grote omtrekkende 
beweging te maken om te kijken hoe de achterkant van het gebouw eruitziet. Zodra ze met 
hun omtrekkende beweging beginnen worden ze onder vuur genomen. De vijand heeft zich 
laten zien, ze zitten dus wel degelijk in het gebouw. 
Alle ramen gaan open en het schieten houdt op. Maar ondertussen is bij deze actie korporaal 
Begué om het leven gekomen. 
 
 
 
Even later: 
Nu is het onze beurt om het werk af te maken. Voorwaarts…we rennen op het gebouw af, 
terwijl we de veiligheidspinnen uit onze handgranaten halen. In enkele seconden worden de 
ramen verpulverd. Van binnenuit is er geen reactie meer. Uit de ramen komt een zware rook 
naar buiten. De Duitsers en de landwachters komen naar buiten met hun armen omhoog, 
terwijl ze hun wapens weggooien. Ze geven zich over. We nemen ze gevangen en voeren ze 
mee naar onze schuilplaats in het bos. We knopen ze aan elkaar vast met touw van de 
parachutes. 
 
Op dinsdag en woensdag 10 en 11 april:  
gaan de para’s door met acties in de omgeving. 
 
Op donderdag 12 april:  
klinken er overal in de buurt enorme explosies. In Borger springen de bruggen. In de avond 
lopen er veel Duitsers door Gasselte. Ze hebben er genoeg van en proberen naar het noorden 
te vluchten. 
 
 
Op vrijdag 13 april:  
Komt het Canadese leger en is Gasselte bevrijd. 
 
Mevrouw Aafke Huizing 
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Schoolvoetbal 12 april 

Het schoolvoetbal vond op woensdagmiddag 12 april plaats op het terrein van de Rolderboys te 
Rolde. Een jongens- en meisjeselftal van de bovenbouw deden aan dit toernooi mee. Het was 
een bijzonder sportieve middag. De kinderen werden begeleid door vrijwilligers, gezien wij op 
school een voorlichtingsmiddag hadden waar alle leerkrachten bij aanwezig moesten zijn.  

 

De Koningsspelen 21 april  
Tijdens het ochtendgedeelte van de Koningsspelen hebben we samen met juf Marjen, 
ondersteunend door leden van de ouderraad, ons bezig gehouden met leuke sportieve 
onderdelen. Tussen de middag werd er in de groepen 3 t/m 8 een koningslunch genuttigd. We 
kijken terug op een leuke sportieve dag. We bedanken de medeorganisatoren van deze spelen.  
Vooral de stormbaan bleek een geweldig succes! 
 
 
 
Mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op zaterdag 13 mei deden een aantal kinderen van de school mee aan de Run van Gieten.  
Onze runners hebben zeer goed gepresteerd!  Klasse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.runvangieten.nl/
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Juni 
 
De schoolreizen  
 
 

           Groep 1 en 2                  
 
 
 
 
 

       Groep 3 en 4                          
 
 
 
 
De groepen 1 t/m 4 gingen op 6 juni op reis. Deze groepen hadden een redelijk goed dag.  
Een beetje bewolkt en een kleine bui! Beide groepen kwamen zeer enthousiast terug van hun 
uitstapjes. 
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Van 8 en 9 juni gingen de kinderen van groep 5 en 6 met de fiets op stap naar Grolloo. Groep 7 
en 8 gingen op 7, 8 en 9 juni naar Ameland.  
 
Schoolreis Ameland dag 1 
 
Meester Gert versus de weergoden 0-3….Enigszins schuldig voelend keek hij vanochtend uit zijn 
raam..Het was donker en nat…..Toch is hij verschenen in zijn korte broek. Teenslippers zitten 

wel in de bagage, maar sneakers it is voor vandaag 😉. Maar genoeg over deze man. De kids 
hadden er verschrikkelijk veel zin in. Evenals de begeleiding….Vrolijke gezichtjes vertrokken 
om 7.00 uur in de auto’s richting Ameland! 
 
Het bleef regenen en hard waaien….Bij de vertrekhal merkten we dat we niet de enige 
schoolklas waren…Ook waren we niet de enigen die in de hal wilden schuilen…Claustrofobie 
kon je er van krijgen! Op weg naar de boot waren we aldoor juf Diet gebeld of we de 
fietsenverhuur even wilden bellen. Zo gezegd zo gedaan. De eilandbewoners zijn natuurlijk aan 
dit soort omstandigheden gewend…De man vertelde ons dat er op t eiland windkracht 7 stond 
en dat we letterlijk pal tegenwind zouden hebben. Besloten werd om de bagage wel door de 
vrachtauto op te laten halen endat wij de bus zouden nemen. Na een stormachtige bootreis, 
waar de stemming echt toppie was, kwamen na een reis van anderhalf uur (normaal 3 kwartier) 
aan op Ameland. De vrachtauto werd ingeladen en Carlo had voor ons de “dikke” lijnbus in zijn 

eentje tegengehouden😉….We konden direct instappen! 
 
De bus heeft ons letterlijk voor de deur van de Kuul afgezet. Gelijk stoven de kids naar hun 
luxe suites. Ondertussen werd toch even gecheckt of de wadloopexcursie wel door ging. De 
vriendelijke vrouw zei dat ie waarschijnlijk wel doorging en dat we maar op degok moesten 
gaan kijken…Niet dus! In overleg werd een bezoek aan het Sorgdrager museum gebracht. We 
hadden enige twijfel over dit bezoek, maar een jonge gids vertelde zulke mooie verhalen! Deze 
werden ademloos door onze toppers aangehoord….Na het bezoek hebben we de fietsen 
opgehaald en de kids vermaken zich met slaapkamerloungen, tafeltennis, karaoke, air hockey, 
tafelvoetbal…. Buiten is het nog steeds onstuimig.  
 
Conclusie van dag 1 is dat deze kinderen zich super vermaken! Schoolreis Ameland is schoolreis 

Ameland. Een beetje wind of regen deert ons niet. Morgen zal het beter worden 😉….Zo 
meteen worden de patatten gehaald en gaan we lekker eten! Vanavond gaan we gewoon een 
lekkere strandwandeling maken. Heeeerlijk uitwaaien! En vannacht gaan we gewoon slapen als 
roosjes…hihihi! 
 
Daar horen jullie morgen alles van! Groetjes namens ons allen uit Hollum! 
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Schoolreis Ameland dag 2 
 
Gisteravond was het weer ineens omgeslagen! In stralende zon hebben we nog een heerlijke 
strandwandeling kunnen maken. We konden heerlijk met de blote voeten in de branding…. 
Eenmaal aangekomen in de Kuul is de avond afgesloten met karaoke, waarbij geen enkele valse 

noot is overgeslagen 😃. De kids hebben nog ranja en lekkers gehad en toen mochten ze naar 
de kamer. Het moet gezegd, dat ze best snel rustig waren! Natuurlijk de één eerder dan de 
andere. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. 
Vanochtend was het weer zeer slecht. Volgens de voorspelling zou het pas in de loop van de 
middag beter worden. Toch bestegen wij ons stalen ros voor de eerste keer om 9.45 uur om, 
om 10.00 uur de vuurtoren te beklimmen. Trots zijn wij op een aantal kids, die ondanks hun 
hoogtevrees de vuurtoren hebben beklommen.236 treden en 14 trappen x 
2….Check…prestatie #1……Enkel foto’s kunt u bewonderen in het foto album dag 2….Daarna 
hebben we de mooie route door de duinen van de Noordzee kant genomen…Heerlijk met de 
wind mee!  
We zijn niet erg lang op het strand bij Nes geweest, want er diende zich een nieuw regenfront 
aan. We hebben het wat beschutter centrum van Hollum opgezocht om daar ons zakgeld om te 
zetten in….nee…geen souvenirs….De plaatselijke visboer en de bakker hebben bezoek gehad 
van onze helden. We kunnen dus niet garanderen dat u uw gewenste koelkastmagneet van de 

vuurtoren zult krijgen😉….Met voorspelde buien op Buienradar en een te verwachten 
tegenwind, gingen wij weer op pad. Wat was de realiteit? Het werd droog, temperatuur was al 
helemaal okee en het klaarde heerlijk op! Eenmaal op de kampeerboerderij hadden gaven de 
kinderen aan nog even in zee te willen bij Hollum. Onder het mom van “uw wens is ons bevel” 
stegen wij andermaal op de fiets. In bikini en zwembroek werd nog een poging gedaan te 
vliegeren en werd er in zee met de branding gespeeld #helden! Totaal zo’n 30 km op de fiets 
afgelegd….Check….prestatie #2 
Het weer is op dit moment fantastisch. Er wordt lekker gespeeld of gechilled en de geuren van 
de aanstaande bbq gaan hier door de kampeerboerderij…We gaan over een poosje lekker eten 
en zullen natuurlijk met een bonte avond afsluiten. Daarvan zult u zeker foto’s te zien krijgen 
in het foto album van dag 2! 
U mag trots zijn op uw kids. Het gedrag was voorbeeldig en ze waren allemaal heel erg 
enthousiast. Of het slecht weer dat heeft beïnvloed? In geen enkele wijze….Het weer was niet 
geweldig. Maar het was weer geweldig! 
Morgen zullen we nog het Maritiem museum aan de overkant bezoeken en zullen we langzaam 
richting de boot gaan. Om 15.30 uur vertrekt de boot. Onze verwachte aankomsttijd zonder 
vertraging zal tussen 17.45 uur en 18.00 uur zijn. 
 
Groetjes namens ons allen van een heerlijk Ameland en tot morgen! 
 
 
 
We blikken terug op gezellige uitstapjes, met voor de onder- en middenbouw zeer slecht weer. 
Met elkaar hebben ze er iets leuks van weten te maken. Toppers!  De meerdaagse schoolreizen 
waren een hoogtepunt van dit schooljaar.  
                                                 
                                       

Praktisch verkeersexamen 28 juni     
 
Onder auspiciën van onze verkeerswerkgroep werd op woensdagochtend 28 juni het praktisch 
verkeersexamen voor groep 8 afgenomen. Alle kinderen slaagden voor dit onderdeel. We 
blikken terug op een geslaagde ochtend. Het parcours samenstellen was een uitdagend klus! Dit 
vanwege het feit, dat het dorp vanwege wegwerkzaamheden voor een groot gedeelte 
afgesloten was. De organisatie was bijzonder goed geregeld. Hartelijk dank hiervoor!                                                   
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Juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportdag 5 juli 
 
Onder prima omstandigheden werd er een sportdag georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 te 
Gasselternijveen. De kinderen van De Dobbe en van Obs Emmenschool hadden een leuke 
sportieve uitwisseling.  
 
De feestavond 
 
De feestavond vond plaats op vrijdagavond 14 juli. Dit jaar stonden de leerlingen van groep 7 
en 8 op de planken met het stuk:  
“Torenhoog” 
De liedjes van de musical werden verdeeld over alle groepen van de school. 
 
Korte inhoud 
 
Torenhoog! speelt zich af op het dak van de hoogste toren van de wereld: de splinternieuwe 
Dreamtower. Bij de opening zijn veel beroemde gasten aanwezig. Maar de eregast is de 
populaire vlogger Renzo Ros. Hij plaatst filmpjes van zichzelf op internet waar duizenden 
jongeren dagelijks naar kijken. 
Bovenop een toren kan het onstuimig zijn. Het kan er flink stormen. Als het officiële moment 
daar is, doen de camera’s het niet meer. En de wifi niet. En ook de lift doet het niet meer! 
Wat nu?! 
 

De overige groepen zongen allemaal een of meerdere liedjes.  

We kijken terug op een zeer geslaagde avond 
 
De laatste schoolweek 
 

 Dinsdag 18 juli werd de school schoongemaakt. 

 Woensdag19 juli gingen we uit eten met groep 8 en om 19.30 uur werd er in het 
dorpshuis afscheid genomen van deze groep en hun ouder(s). 

    ●    Donderdag 20 juli werd er met een leuk programma afscheid genomen van meester  
          Gert. Meester Gert was 15 jaar verbonden als leerkracht aan onze school. Een lange  
          periode. We wensen Gert veel succes in Rolde op de Jan Tiesschool. We zullen hem  
          missen. 

 Op vrijdagochtend 21 juli zat het schooljaar erop en kon om 12.00 uur de schoolvakantie 
beginnen. 
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We blikken terug op een mooi ontspannen schooljaar, waarin sprake was veel vreugde met hier 
en daar best wat zorgen. Er is veel werk verzet wat mooie resultaten heeft opgeleverd.  
 
 

                                                         
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
                          Het team van De Dobbe wens u een hele fijne vakantie. 
 
     
 
                                    Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons! 
 
 
         
Wilt u weten wat er nog meer op klassenniveau plaats vond, kijkt u dan even op ons 
ouderportaal?    
 
 
 
 
                                                   Tot volgend schooljaar!                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               


