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Inschrijven oudergesprekken via Klasbord
Alle leerlingen vrij
Rapport mee
Oudergesprekken

Lief en leed
De kerstvakantie ligt al weer een aantal weken achter ons. Op dit moment worden de laatste
cito toetsen afgenomen. Juf Anje is vanaf deze week weer drie ochtenden bij ons op school
en zal de komende periode gebruiken om dit te gaan uitbreiden naar drie hele dagen. We
zijn blij dat het zo goed met juf Anje. Ook de eerste ouders hebben al een keuze gemaakt
voor de volgende school. We ontkomen er niet aan, langzaam komt de datum van de sluiting
steeds dichterbij. Volgende week komt de reünie commissie samen om te brainstormen over
de geplande reünie. Deze staat gepland op vrijdag 1 juli 2022. Noteer deze datum alvast in
uw agenda. Een deel van het programma is voor alle basisschoolkinderen (tot en met groep
8) uit het dorp. ‘Oud leerlingen’ die nu al op een andere school zitten worden te zijner tijd
uitgenodigd. Het middagprogramma is voor het dorp en andere belangstellenden. In
archieven hebben we al allerlei materiaal gevonden ter illustratie en om te delen met u. Wat
er daarna met de school gebeurd dat weet ik niet, dat ligt aan de gemeente. In de
wandelgangen heb ik gehoord dat er liefhebbers zijn vanuit het dorp, wat zou het mooi zijn
dat de school binnen het dorp een andere functie kan krijgen, want het is en blijft een school
waar wij TROTS op zijn! We wachten rustig af.
Vrijdag 11 februari a.s. zijn alle leerlingen vrij. Als team gaan wij aan de slag met de uitslagen
van de cito, maar ook gebruiken wij een deel van de dag om op te ruimen, want een school
leeg halen is nog best een grote klus en aan zoveel dingen zit een herinnering… Het gros van
het materiaal wordt onder de andere scholen van de stichting verdeeld, ook gaat er een deel
naar de kringloop. Natuurlijk zorgen wij er wel voor dat het materiaal waar de kinderen
meewerken en spelen zolang mogelijk op school blijft, want in een lege kale school kun je
niet werken en zeker niet tot leren komen.

Oudergesprekken
Vanaf maandagmiddag 7 februari a.s. kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. Deze
verplichte oudergesprekken staan gepland in week 7 van 14 tot en met 18 februari 2022.
Voor groep 3-4 kunt u een gesprek inplannen met juf Joke / juf Marriët en voor groep 5-7-8
met juf Elza / juf Judith.

Kosteloos materiaal
Op dit moment hebben wij geen behoefte meer aan kosteloos materiaal. We hebben een
mooie voorraad opgebouwd wat we gedurende het schooljaar nog kunnen gebruiken.
Mochten we toch iets missen dan plaatsen wij een bericht op Klasbord.

Poëzieweek met als thema Waling Dijkstra
Deze week zijn wij op school met het Waling Dijkstra project gestart. Woensdagochtend
hebben we allemaal kunnen genieten van een gezond ontbijt en vandaag zijn we gestart met
naamschilderingen. De afsluiting is op 2 februari a.s. We hebben er zin in!

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 februari 2022

Nieuws uit de middenbouw
Vriendschap en cultuur
Na de lange kerstvakantie zijn we weer begonnen op school. De kinderen kwamen al vrij
snel weer in het ritme. We werken inmiddels aan het nieuwe thema vriendschap en cultuur.
Met de kanjertraining oefenen de kinderen om vertrouwen in elkaar te hebben. Hoe krijg je
dat? Door bijvoorbeeld elkaar op te tillen en vertrouwen dat de andere kinderen je niet laten
vallen. En niet alleen kinderen, maar ook de juffen optillen!

Waling Dijkstra
In de methode Topontdekkers leren we over de feesten en geloof zoals bij de christenen en
de moslims. Cultuur is natuurlijk ook in de Friese cultuur en taal. Eind januari gaan we
nieuwe avonturen beleven met het project over de Friese schrijver Waling Dijkstra. Wie was
hij en waarom is hij zo belangrijk? Omdat hij vroeger een bakker was beginnen we daarom
met een heerlijk gezond ontbijt en beleven we zijn poëzie.
Deze weken zijn we ook druk met de jaarlijkse cito toetsen, AVI toetsen en de en de Drie
Minuten Toetsen (DMT). Voor groep 3 is dit natuurlijk wel spannend, omdat het nieuw is. Niet
alleen schriftelijk, maar ook digitale toetsen nemen we af zodat we het onderwijsaanbod zo
goed mogelijk kunnen afstemmen op het niveau van uw kind. Natuurlijk wisselen we deze
toetsen af met ontspanningsmomenten van lekker spelen in het kleuterlokaal, buiten
spelen, zingen en spelletjes. Ook thuis is het belangrijk dat de kinderen rust nemen en
ontspannen in deze weken.

Blind auditions
Vorige week deden de kinderen met juf Melanie ‘the blind auditions’ van de boekpromotie.
De kinderen draaien hun stoel om als ze het kinderboek leuk vinden of spannend en verder
willen horen. Of ze blijven met de rug naar je toegekeerd zitten als het heel saai is. Dit spel
kun je ook thuis doen met je kind, of ze moeten raden welk boek je net hebt voorgelezen?

En een spelletje we wel eens doen is een 'gek’ woord in het verhaal te stoppen dat niet klopt
en dan raad je kind wat er niet klopte bijvoorbeeld ineens komt er een oma in voor of trapt
de hoofdpersoon in een hondendrol, of gaat hij in een onderzeeër naar school, of heet hij
ineens niet meer Melle maar Frits Vanillevlaslurper...alles kan!

Groeten uit de middenbouw van juf Joke,
juf Melanie en juf Marriët, Freya, Lieuwe,
Daantje, Marin, Hidde, Feike en Amala

Nieuws uit de bovenbouw!
Een nieuw jaar! Een jaar waarin we uitkijken naar leuke activiteiten en projecten. Hier zijn we in de
klas al mee begonnen. De jongens in de bovenbouw willen graag de volgende activiteiten met jullie
delen.
Mijn nicht is op school geweest om over haar nieuwe school te vertellen. En om haar niveau te
vertellen. Dit is belangrijk omdat we dan weten hoe de school daar is. Misschien willen we er zelf ook
wel naartoe namelijk. Ik wil later naar dezelfde school als mijn nicht. Voor groep 7 en 8 is het vooral
belangrijk om te leren over de andere scholen. Jelte
We hebben op school een project over de verschillende culturen. Ik heb informatie opgezocht over
België. Ik vind dat leuk. Ze hebben daar Manneken Pis. Ze eten daar graag Vlaamse frieten. Dat lijkt
mij ook wel lekker. Rienk
In de klas hebben we het Raadgedicht. Een Raadgedicht is een gedicht waar een woord uit mist. Die
moet je raden. In de klas hangen de gedichten. Als we 5x het woord goed raden dan krijgen we een
cadeautje. We moeten nog 1 raden. We hebben er al 4 goed. Het is heel leuk. Vooral als we er 5
hebben. Wel irritant dat we bij 4 blijven hangen. Het zijn echt typische woorden die je wel weet maar
die je niet zo snel raad. Dat is lastig. Misschien dat het deze week lukt…….. Wytse en Menno
Ik heb een project op school gedaan over zinloos geweld. Dit is geweld dat niet nodig is. Het is heel
zielig en verdrietig om de verhalen te lezen. We hebben een poster gemaakt met informatie
daarover. Ik denk niet dat we het kunnen oplossen. Maar het is wel goed om het zelf niet te doen.
Het is goed dat er tegels zijn met lieveheersbeestjes. Dan blijven we onthouden dat het niet mag. Ids
Mijn zus is jarig geweest. En heeft drie feestjes gehouden. Mijn Pake en Beppe waren ook bij ons. Het
was erg leuk. Feestjes vind ik erg leuk. Ik wens haar een leuk jaar toe. Gjalt

