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Jaarverslag (A gedeelte) van obs De Dobbe  
 
Schooljaar 2017-2018 
 
Inleiding  

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 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 88 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 Tjirieke Oosterkamp op 
woensdag en donderdag en vrijdag.  

- groep 7 en 8 
Leerkracht: Juf Lianne Roossien maandag t/m vrijdag 

 
Aan het eind van het schooljaar telde de school 103 kinderen, waarvan 12 kinderen van groep 8 
de school verlieten en zich hebben laten inschrijven bij de volgende scholen voor Voortgezet 
Onderwijs. 
 

Uitstroom 2018: 

 

VWO 4 

HAVO/ VWO 1 

HAVO 2 

VMBO-TL/ HAVO 
(MAVO+) 

2 

VMBO-TL (MAVO) 2 

VMBO-KB 1 
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     Een kleine impressie van het schooljaar. 
 
 
September 
 
 
Op maandag 4 september begon voor ons het nieuwe schooljaar 2017-2018.  
Uitgerust begonnen we aan een nieuw schooljaar. Juf Lianne startte haar carrière op de Dobbe. 
Met allerlei coöperatieve vormen kwam de kennismaking in de eerste week met haar en de 
groep tot stand. Ook in de andere groepen was het weer even wennen. Na een kleine maand 
was eenieder wel weer op zijn plek.  
 

                                                Groep 3  
                                                 
 
 
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.  
 
 
Open Huis 
 
Via het houden van een Open Huis werd het nieuwe schooljaar ingeluid. Vanaf 18.00 uur waren 
de leerlingen en hun ouder(s) welkom op De Dobbe. Tijdens het eerste gedeelte van de avond 
lieten onze leerlingen hun school, klas en materialen zien. Tot slot hebben we met elkaar een 
drankje en hapje genuttigd. We blikken terug op een reuze gezellig instuif.  
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Juf Lianne hield op 25 september een voorlichtingsavond voor de ouders van de 

leerlingen van groep 8. Via een PowerPoint werd uitleg gegeven over het traject richting 

Voortgezet Onderwijs. 

 

Ook werd er in alle klassen aandacht besteed aan een gezonde pauzehap.  

Als gezonde start van het schooljaar bood” Ik eet het beter” het lesprogramma Week van 

de Pauzehap voor groep 5 t/m 8: vijf dagen met filmpjes, opdrachten en gezonde 

tussendoortjes voor de hele groep aan. Onze leerlingen hebben met elkaar ervaren 

hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn!  

 

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. 

 
Schooljaar 2017 – 2018 
 
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 en 2 Acrobatiek Sweep Dreams Beeldend IVN project Afval 
en bewegen 

Groep 3 en 4 Muziek en 
erfgoed 

Metzingconcert 
Het joar deur 

Muziek Meertmoand 

Groep 5 en 6 Literatuur Ontmoeting met 
een schrijver 

Media Kinderboekenweek 

Groep 7 en 8 Muziek, dans, 
media, beeldend, 
theater 

Monsters Workshops die 
kinderen zelf 
kunnen kiezen 

Kinderboekenweek 
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De Kunstenaars of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om de lessen te 
geven. De kinderen van groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor kunstschooldagen: ze volgen 
workshops bij het ICO en het Drents Archief en gaan naar een voorstelling in het DNK (De Nieuwe Kolk). 
Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo en Monsters van Dudapaiva Compagny. Het 
Metzingconcert in het Drents wordt verzorgd door Martijje met band. 
 
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je plek.  
  
Eens per 2 jaar werken de kleuters aan het project De Molenmuis, gekoppeld aan het project De Bakker. 
Hierbij wordt gewerkt aan taalontwikkeling en is er een erfgoedbezichtiging van de molen in Gieterveen. 
Bij het Erfgoedkwartet voor groep 3 en 4 wordt er gespeeld met een kwartetspel met daarop 
erfgoedbegrippen, zoals griffel en lei, en foto's van erfgoed in de gemeente Aa en Hunze. Ook wordt er 
momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een erfgoedproject voor groep 3 en 4 rond het Kleine 
Kerkje in Gieterveen. 
Voor het erfgoedproject Geessie en Geert voor groep 5 en 6 maken de kinderen eens per 2 jaar kennis 
met Geessie en Geert, kinderen uit 1910, en gaan ze naar museum De Kluis in Eext om het leven in die 
tijd echt te ervaren.  
Bij het erfgoedproject Plaats je Plek voor groep 7 en 8 (eens per 2 jaar) brengen de leerlingen eerst een 
bezoek aan de bibliotheek in Gieten om te leren zoeken naar bronnen. Daarna gaan ze bezig met het 
maken van een dorpsgids of maken een rondleiding. 
 

Groep 5 en 6  
 
Afgelopen twee woensdagen hebben we met kunstmenu een leuke stop motion film gemaakt. Hij is te 

bekijken via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltn1h9CSobs&list=PLIEzSMBAH-XNkZ5I2APJNOCDfCyOW4bVQ 

Mocht de link niet werken, dan kan de tekst gekopieerd worden in de adresbalk van google. 

Thuis kunnen de kinderen ook filmpjes maken met de app: 'Stop Motion Studio'. Het aantal foto's per 

seconde wordt voor het beste resultaat ingesteld op 12. 

 
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 Daphne en Lotte 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 heksen, het startsein 
gegeven voor de Kinderboekenweek. In alle klassen werd er voorgelezen door de leerkracht. 
We kijken met veel plezier hierop terug. 

                                                                                      

Wat gebeurde er verder nog in oktober. 
 
De leerkrachten van de Dobbe staakten op donderdag 5 oktober. Alle scholen van de Stichting 
waren deze dag gesloten. 
 
 

                                                 
 
Groep 7 en 8 gingen naar Gieten om daar mee te doen aan een mountainbike parcours.  
Groep 7 en 8 kregen voorlichting over het gebruik/misbruik van alcohol.  
Onder begeleiding van een boswachter gingen de leerlingen van groep 7 en 8 het bos in.  
 
Fietsencontrole  
 
Onder auspiciën van onze verkeersouders en een medewerker van 3VO werd er op 
dinsdagochtend 18 oktober voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring georganiseerd. De 



 6 

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. 
 
 
 
 
 
 

                                          
       
Kerstmarkt 2017 
 
De werkgroep kerstmarkt knutselden er in de maand oktober weer lustig op los. Onder leiding 
van juf Jannie werden weer de mooiste producten gemaakt. Er werd gewerkt met beton en 
hout. 
 
 

                                                                              
 

                                      
 
November 
 
Het nationale schoolontbijt vond plaats op dinsdagochtend 7 november 
 
Op duizenden basisscholen in heel Nederland hebben ruim een half miljoen kinderen samen 
gezond ontbeten. Dat gebeurde tijdens de 15e editie van Het Nationaal Schoolontbijt in de 
week van 6 tot en met 10 november.  
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Bezoek PBC                                   

Dinsdagmiddag 7 november ging groep 5 en 6 richting Gieten om een kijkje te nemen in de 
Bibliotheek. Met een leuk educatief programma leerden de kinderen wat er zoal in de 
bibliotheek te doen is. Het was een gezellige, leerzame middag.                                            

10 November 
 

 
 
 
 
 
Op donderdagochtend 10 november gingen de kleuters naar ‘t Maondhoes in Gasselte om daar 
met hun lampionnetje te lopen.  
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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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdagavond 22 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.  

                                                                                                                                                                                                            

                                               

December 

 

Sint-Nicolaas  

Dinsdag 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 niet aan. We zagen van alles langs komen. Kerstmannen, paashazen. Niet de 
bedoeling dus! Het verkeerde feestje. Gelukkig kwam Sint-Nicolaas en de Petronella’s om 9.00 
uur aan wanleden vanuit de Olde Hof. Gelukkig kon het feest op tijd beginnen.   
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                                       Allerlei hulp pietjes!  

            

 

                      

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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Woensdagavond 13 september vond de tweejaarlijkse kerstmarkt op de Dobbe plaats. ‘S-
avonds om 18.00 uur gingen de deuren van de Dobbe open en kon het publiek op zoek naar een 
fantastisch mooi hebbeding. De werkgroep bestaande uit leerkrachten en ouders hadden in de 
afgelopen maand heel veel werk verzet om de prachtige waar te fabriceren. 
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 Hierbij een kleine impressie van ons groot assortiment.  

We blikken terug op een fantastisch geslaagde markt. Wij bedanken nogmaals alle vrijwilligers 
voor hun grote inzet. Fantastisch teamwork! Ook juf Jannie verdiend een groot compliment, zij 
was de stuwende kracht achter dit hele gebeuren.   

De kerstviering van de school vond plaatst op 21 december.  

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 2018 

Het nieuwe jaar werd rustig ingeluid. De jeugd had de omgeving gespaard. Wel moesten we 
hier en daar resten van vuurwerk opruimen en kon het team weer overgaan tot de orde van de 
dag. Er is dan ook niets bijzonders over januari te melden.  
 
 
 
Februari.  
 
De maand februari werd besteed aan het afleggen van klassenbezoeken door de directeur. Ook 
kwam de directeur bestuurder van Stichting PrimAH langs voor een schoolbezoek. Er werd een 
planningsdag georganiseerd om te gaan werken met ons nieuwe registratiesysteem Planb2.  
Op dezelfde dag volgden we nog een cursus Portfolioleren. Al met al bleek dit wel een 
overvolle dag te zijn. 
 
In februari werd juf Tjirieke werkzaam in groep 5 en 6 ziek. In eerste instantie bleek, dat ze de 
griep goed te pakken had. Een maand later bleek dit iets ernstiger uit te pakken waardoor ze 
langer thuis moest blijven. Er werd gezocht naar een invaller voor de woensdag t/m de vrijdag. 
Helaas bleek dit niet zo eenvoudig te zijn met als resultaat, dat vele invallers de revue 
passeerden. Niet goed voor de groep en het team van De Dobbe. 
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 Informatieavond 
 
Ook werd er in februari een info avond georganiseerd voor de ouders van groep 1 met de 
intentie om uitleg te geven over de splitsing van groep 1 en 2. Het was goed om elkaar te 
informeren en begrip te tonen voor elkaar.  
 
 
Maart 
 
Feest voor juf Diet 

Op 15 maart werd juf Diet in het kader van haar 65ste verjaardag en vanwege het feit dat zij 45 
jaar aan de Dobbe werkzaam was op een geweldige dag getrakteerd.  

  

 Om 8.30 uur werd zij van huis gehaald door 
juf Jopie. Op school aangekomen werd juf Diet op het plein onthaald en kreeg zij een 
reiskoffer aangeboden namens de kinderen, het team en de OR en MR. Vervolgens gingen alle 
kinderen in groepjes op pad om deel te nemen aan een vossenjacht. Tussen de middag gingen 
alle leerkracht aan tafel om de genieten van een fantastische lunch, gemaakt door juf Susan.  
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’s Middags werd er gezellig geknutseld. Een fantastische dag die zeker niet gauw wordt 
vergeten! 

 

Verhalend ontwerpen 

De kinderen gingen vanaf 5 maart t/m 22 maart aan de slag met het verhalend ontwerpen. De 
onderwerpen waren pers klas verschillend.  Van tante Pollewop tot het reizen door de 
verschillende werelddelen, sprookjes.  De presentaties, gehouden op 22 maart en werden goed 
bezocht. Onze jeugd heeft het goed gedaan. De conclusie is, dat zij goed kunnen presenteren.  

 Het kasteel van groep 2 

 

Voorlezen in het Drents 
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DRÈENTS BLIF EEN WAARDEVOLLE TAAL 

Ook werd er begin maart in alle groepen voorgelezen in het in het Drents.  

 

BHV 

De BHV’ers van de Dobbe en die van een aantal andere scholen van onze Stichting moesten aan 
de bak in maart voor hun certificaat Brandbestrijding. En natuurlijk moesten we menig brandje 
blussen! Ook kregen zij herhalings lessen in levensreddende technieken.  

                                                             

                                   

Paasbruch donderdag 29 april 

Tijdens de ochtenduren werd er in elke klas geknutseld aan leuke paaswerkjes. Juf Susan ging 
even na 10 uur aan de slag met leerlingen van groep 7 en 8 met de voorbereidingen voor onze 
paasbrunch. Om 12.00 uur s ’middags werd het startsein hiervoor gegeven. Er is gezellig 
gesmikkeld van de kleine broodjes.  



 15 

                                                        

      

    

 

                               

 

 

                                                                                                                                                      

April 

Fernand Bégue 4 april 

Ook dit schooljaar stonden in we met een klein programma stil bij de bevrijding van Gasselte. 
De kinderen van groep 7 en 8 legden een bloemstuk bij de gedenksteen.  
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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 
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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: 
 
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:  
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Komt het Canadese leger en is Gasselte bevrijd. 
 
Mevrouw Aafke Huizing inwoonster van Gasselte 
 
Leesvirus 

 De leerlingen van groep 5 en 6 wonnen samen met nog twee 
scholen het leesvirus. 

 

                                      
 
De Koningsspelen 20 april  
 
De Koningsspelen van 20 april worden dit jaar georganiseerd de leden van de ouderraad van 
onze school. Naast het sportieve gedeelte van deze dag werd via sponsoring van een Dikke 
Banden race of een pannenkoeken race geld ingezameld voor het mooie dorpsplein. Het weer 
was geweldig, we hebben het programma een beetje moeten aanpassen.  
 

                                      Ouderraad en ouders bedankt! 
 
Voor de groepen 7 en 8 stond er 25 april nog een verkeersthema op het programma. 
 
 

Fiets Veilig! 
Slingeren op de weg, afslaan en geen richting aangeven, met z’n drieën naast elkaar 

fietsen… Veel voorkomend gedrag van kinderen in het verkeer. 'Fiets veilig!' maakt leerlingen 
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uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs bewust van 

hun eigen (fiets)gedrag in het verkeer. 

 

De les bestond uit twee delen: een theoretische verkeersles en een 'ritje' in een rijsimulator. 

De rijsimulator confronteert de leerlingen met hun (risicovolle) gedrag op de weg, omdat ze 

zelf achter het stuur zitten. Ze zien hun gedraag dus vanuit het oogpunt van een 

automobilist. 

                                         
Mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 12 mei wordt de twaalfde editie van de Run van Gieten gehouden. Elk jaar doen zo'n 500 

leerlingen van de basisscholen uit de gemeente mee. 

 

Het programma is als volgt:  

14.30 uur 500 meter groep 1 

14.45 uur 500 meter groep 2 

15.00 uur 1000 meter groep 3 

15.15 uur 1000 meter groep 4 

15.30 uur 1600 meter groep 5 

15.45 uur 1600 meter groep 6 

16.00 uur 2400 meter groep 7 en 8 

Ook 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 5 en 6 gingen dit jaar op de fiets naar: Groepsaccommodatie “Klonie” in Ellertshaar 

             
 
Groep 1 en 2 gingen 12 juni naar het Sprookjeshof in Zuidlaren. 
 
Groep 3 en 4  gingen met de bus naar Appelscha 
 
Groep  7 en 8 gingen van 13 t/m 15 juni naar de Meppen en logeerden in de groeps 
accommodatie “de Mepperdennen”.  
 
     
Woensdag 20 juni werd de gezamenlijke sportdag voor de groepen 5 t/m 8 van de scholen in de 
voormalige gemeente Gasselte georganiseerd.                    
 
De laatste schoolweek:  
 

• Vrijdagavond 6 juli vond de feestavond plaats in de Trefkoel 

• De school werd dinsdagavond 10 juli schoongemaakt 

•  Woensdag 11 juli organiseerde juf Marjen een sportdag en namen we afscheid van juf 
Susan. 

• Woensdag 18 juli namen met een leuk programma afscheid van groep 8 

• Donderdag 19 juli namen we afscheid van juf Diet 
 
 
We blikken terug op een mooi maar hectisch schooljaar, waarin sprake was veel vreugde met 
hier en daar best wat zorgen. Er is veel werk verzet wat mooie resultaten heeft opgeleverd.  
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                          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?    
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