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Prisma Praat 
Nieuws van  

Langelandsterweg 1 
9982 BC Uithuizermeeden 

0595-412 990 
prisma@noorderbasis.nl 

Nummer 5, 23 december 2022 

Agenda Verjaardagen 

23 december 
 

26 december – 6 januari 
9 januari 

12 januari 
14 januari 

16 t/m 27 januari 
 

7 februari 
 
 

Vrijdagmiddag VRIJ voor 
de kerstvakantie 
KERSTVAKANTIE 
Weer naar school 
Maandopening groep 4/5 
Oud papier 
Toetsweken 
 
MR-vergadering 

5 januari 
 

7 januari 
13 januari 
14 januari 
15 januari 
23 januari 

 
24 januari 

Arjen 
Steijn 
Noa 
Jarno 
Remke 
Juf Marleen 
Roy 
Romie 
Ruth 

 

Van de directie 

 

 Jaarthema... 

    

Feest voor de Heer is het jaarthema waar we bij de maandopeningen bij stil staan. Voor de maand 

januari is het onderwerp: 
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Nieuwjaar van de bomen – Toe Bisjwat 

 

Verleden...                                                                                                                                                                 

De Israëlieten zijn aangekomen in het beloofde land. Ze krijgen opdracht van de Heer om het land te 

bewerken en ook om feesten te vieren. De Heer God geeft in het Oude Testament zelf opdracht om 

een aantal feesten te vieren. Een aantal feesten is later ontstaan. De feesten herinneren vaak aan 

gebeurtenissen die laten zien dat de Heer God Zijn volk helpt en ondersteunt op reis naar de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde. Het Bomenfeest geeft aan dat de tijd van dwalen voorbij is. Eerst 

dwaalden de Israëlieten door de woestijn. Later werden veel Israëlieten meegenomen in ballingschap 

en tot slot verdreven de Romeinen veel Israëlieten uit hun land.                                                

De afgelopen jaren zijn veel Israëlieten weer teruggekeerd naar hun land, waar ze nu kunnen blijven 

wonen. Ze mogen genieten van een eigen land.                                                                                              

Je plant meestal een boom als je voor langere tijd ergens wilt blijven wonen. Sinds 1908 worden er 

elk jaar in Israël heel veel jonge boompjes gepland tijdens het feest Nieuwjaar van de bomen.  

Heden...                                                                                                                                                                     

Elk jaar planten schoolkinderen bomen op deze feestdag in Israël. Bij dit feest hoort een speciale 

maaltijd. Het is de gewoonte om dan veel verschillende vruchten te eten. Tijdens het eten worden 

delen uit de Bijbel gelezen waarin het gaat over het land Israël en haar bomen en vruchten. Ook 

worden liederen gezongen.                                                                                                                                 

Wist  je dat...  
Ruim honderd jaar geleden bestond een groot deel van Israël uit moeras. In een moeras kun je geen 

voedsel verbouwen. De Israëlieten ontdekten dat eucalyptusbomen veel water opzuigen. Ze gingen 

deze bomen planten en op die manier veranderden moerassen in landbouwgrond. Ook op kale 

heuvels werden veel bomen geplant en zo konden de bewoners weer voedsel verbouwen. 
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Maand opening...                                                                                                                                                  

De maandopening is deze maand op donderdag 12 januari en wordt georganiseerd door groep 

4/5. Van harte welkom en een hele fijne maand toegewenst. 

Kerstwandeling…                                                                                                                                                      

Wat hebben we genoten van het oefenen, het klaarzetten en opvoeren van de scènes. Er zijn 

ongeveer 300 bezoekers geweest. Er was hulp van ouders en daar waren we erg blij mee. Wat fijn 

om hierin samen te werken.  

Kidspraise… 

Dit schooljaar is er weer een kidspraise voor de kinderen en ouders van alle Noorderbasisscholen. De 

repetities zijn in volle gang. Hieronder staan alvast de data. 

 

Gym..                                                                                                                                                                          

Vanaf januari krijgen de kinderen vanaf groep 2/3 weer gym van een vakdocent van Huis van de 

Sport: meester Daniël. 

Schoolplaten..                                                                                                                                                          

Er is voor ruim 1000 euro verkocht. Wat zijn er veel platen verkocht! Fijn dat deze platen een plek 

krijgen. Er zijn nog steeds platen te koop. De opbrengst gebruiken we voor het aanschaffen van 

nieuwe schoolshirts.  

Vanuit het team..                                                                                                                                                                          

Vanaf eind januari is meester Sven als LIO-stagiaire werkzaam in groep 7. Het is zijn laatste stage 

voordat hij zijn diploma haalt. We wensen hem een hele fijne en leerzame periode toe.  
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Een fijne vakantie en een gezegend 2023 toegewenst! 

Hartelijke groeten, Aafke Havinga 
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Jeugdverpleegkundige 

 
 
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
Aan alle ouders/verzorgers,  
 
In de provincie Groningen voert GGD Groningen de jeugdgezondheidszorg uit. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is er voor alle ouders/verzorgers en kinderen (-9 maanden 

tot 18 jaar). Op de basisschool kom je in contact met medewerkers van de JGZ. Elke basisschool heeft 

zijn eigen JGZ-team, dat bestaat uit een jeugdverpleegkundige (contactpersoon), een jeugdarts, een 

doktersassistent, en - in sommige gemeenten - een logopedist. 

Even voorstellen: de jeugdverpleegkundige op school 

Ik ben Alieke van der Molen en ik werk als jeugdverpleegkundige op de 

basisscholen in Uithuizermeeden en Roodeschool. Ik heb contact met de school 

over de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.  

Als de school bijzonderheden opmerkt bij een kind kunnen ze dit met mij 

bespreken. Voordat zij dit doen, hebben ze altijd eerst overleg met jou als ouder 

hierover.  

Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen als je vragen hebt over de 

groei, ontwikkeling of het gedrag van je kind. 

 
Het kan dan gaan over onderwerpen als: 

• lichamelijke gezondheid 

• groei     

• gehoor 

• gezichtsvermogen        

• eten 

• slapen 

• schoolverzuim 

• spraak- en/of taalontwikkeling 

• zindelijkheid       

• gewicht       

• pesten        

• motorische ontwikkeling     

• sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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Contact 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
van GGD Groningen. Dat kan via: 

o de jeugdverpleegkundige van de school van je kind. Zie contactgegevens hieronder. 
o onze Telefonische Advisering, bel 050 367 49 91 of stuur een bericht via  

WhatsApp 06 52 57 92 53. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur. 
o of kijk op onze website: www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar  

 
Alieke van der Molen-Wijnja, jeugdverpleegkundige  
06-50294725 
alieke.wijnja@ggd.groningen.nl 

 

http://www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar
mailto:alieke.wijnja@ggd.groningen.nl
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Hogeland on the move 
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