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Prisma Praat 
Nieuws van  

Langelandsterweg 1 
9982 BC Uithuizermeeden 

0595-412 990 
prisma@noorderbasis.nl 

Nummer 1, 26 augustus 2022 

Agenda Verjaardagen 

29 augustus 
 
 

30 augustus 
7 september 

10 september 
13 september 

19 en 22 september 
 

 
 

 
 

 

Weer naar school 
14.30u Stoetbomen 
groep 3 
Jaaropening 
Infoavond  
Oud papier 
Studiedag kinderen vrij 
Spreekavond ouders 
vertellen 

24 augustus 
1 september 
2 september 
2 september 
3 september 
4 september 
4 september 
7 september 

11 september 
17 september 
20 september 
27 september 
28 september 
29 september 
30 september 

 

Jens  
Judith  
Gerjan  
Niek  
Robin  
Juf Tineke 
Lauri  
Christian  
Jette  
Martinus  
Nienke  
Juf Klaaske 
Tess  
Sam  

 

Van de directie     

 

  

 

 

 

Jaarthema... 

Feest voor de Heer, is het nieuwe 

jaarthema waar we bij de 

maandopeningen bij stil staan. Voor de 

maand september is dat: Muziek - 

bazuinfeest 
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Verleden...   Een sjofar of bazuin is een grote ramshoorn die 

ook al in de tijd van de Bijbel werd gebruikt. Duizenden jaren 

geleden werd de sjofar gebruikt om de aandacht op te 

roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog of een 

oproep tot bekering. Er werd op de sjofar geblazen als er een 

nieuwe koning werd gekroond. Ook klonk er bazuingeschal 

bij het verschijnen van God, bijvoorbeeld op de berg Sinaï. 

De mannen droegen tijdens de bijeenkomsten witte kleren. 

Wit betekent schoon en zonder zonde voor de Heer God 

gaan staan. Als de maand van het feest is aangebroken 

begint het feest als de nieuwe maan zichtbaar is. Dat kun je van tevoren niet weten, dus wordt dit 

feest ook wel genoemd: het feest waarvan noch de dag, noch het uur bekend is. In de Bijbel lezen we 

dat als Jezus terugkomt uit de hemel de belangrijkste engel zal roepen en Gods bazuin zal klinken, en 

dat Jezus terugkomt op een dag en uur die niemand weet, behalve de Heer God. We mogen uitkijken 

naar het moment dat vanuit de hemel de bazuin klinkt en Jezus terugkomt naar de aarde.  

Heden.... De Israëlieten vieren met Bazuinendag ook het nieuwe jaar. Het Joods Nieuwjaar is een 

soort verjaardag. Maar dan niet van een persoon, maar van de hele wereld. Joden tellen namelijk de 

jaren vanaf de schepping van de wereld. Elk jaar vieren ze dat de aarde een jaartje ouder is 

geworden. Ze zijn God dan dankbaar voor de mooie schepping die Hij heeft gemaakt. De Israëlieten 

vieren dus op een heel andere dag nieuwjaar dan wij. Wij hebben een heel andere jaartelling dan zij. 

Het feest duurt twee dagen en er wordt honderd keer op de sjofar geblazen. De Israëlieten denken 

tijdens dit feest aan het afgelopen jaar. Hoe hebben ze geleefd? Ze hebben de komende tijd tot aan 

het volgende feest, dat is de Grote Verzoendag, de tijd om vergeving te vragen aan anderen. 

Elk gezin krijgt een receptenboekje met voor elke maand een recept dat past bij het onderwerp van 

de maand.  

 

Stoetboom.. 

Maandagmiddag om 14.30 uur krijgen de kinderen van 

groep 3 een stoetboom. Iedereen is van harte welkom om 

bij deze traditie aanwezig te zijn.  

 

Jaar(maand) opening... 

Dinsdagmorgen is er een jaar/maand opening in de hal van school. De kinderen gaan eerst naar hun 

eigen klas en dan met hun leerkracht naar de hal. Ouders zijn van harte welkom om bij de opening 

aanwezig te zijn. In de hal staat een kar met klapstoelen. Die kunnen neergezet worden en het is fijn 

als de stoelen na afloop weer op de kar gezet worden. De opening is dus 's morgens bij aanvang van 

de lesdag. Van harte welkom. 
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Gym.. 

Dinsdag starten de gymlessen weer. De kinderen mogen 

dan weer hun gymkleding meenemen. Komende dinsdag 

heeft groep 8 geen gym in verband met de 

maandopening. De andere groepen hebben wel gym.    

Fruitdagen.. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruit- en 

groentedagen. De kinderen nemen deze dagen groente 

of fruit mee voor in de ochtendpauze. Zijn er 

omstandigheden waardoor het niet mogelijk is om fruit mee te geven, dan is een broodje een goed 

alternatief. Op de andere dagen kan iedereen zelf kiezen. Dit is een aanloop naar 'schoolfruit’ waar 

we ons elk jaar voor opgeven. Een aantal maanden in het jaar krijgen we dan gratis groente en fruit 

voor de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer naar school.. 

We zijn in de vakantie alweer aan het werk geweest met de voorbereidingen en onze eerste 

vergadering is achter de rug. Maandag beginnen de lessen weer. We zijn benieuwd naar alle 

vakantieverhalen en hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Vanaf 8.10 uur kunnen de 

kinderen naar hun lokaal lopen en alle groepen zijn weer om 14.35 vrij.  

We hebben er weer zin in en zien er naar uit om de kinderen en de ouders weer te zien en te 

spreken.  

Hartelijke groeten, Aafke Havinga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Nationale aardappelrooidag 

 

 


