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Meester Bauke
Maandag 11 december heeft Bauke Bosma een nieuwe heup gekregen. De operatie is goed
verlopen. Afgelopen woensdag mocht Bauke al weer naar huis. Namens alle kinderen,
ouders en het team krijgt Bauke enkele attenties.
Wij wensen Bauke een spoedig herstel toe.
Kaartje sturen?
Bauke Bosma,
Preesterlânswei 34,
9254 GL Hurdegaryp.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van 8 december is verschoven naar 15 december (’s middag) In de
nieuwsbrief 26 januari zullen wij vermelden wat wij voor iedere groep aan gaan schaffen,
voor € 250,00 aan buitenspel materiaal.

Kinderzwerfboekstation
In de grote hal op school staat de kar met boeken, ons zgn. zwerfboekstation. Wij vinden dat
hier meer gebruik van gemaakt kan/moet worden. Lezen is erg belangrijk voor zowel
volwassenen als kinderen. Om het gebruik van het station te stimuleren willen wij graag dat
de kinderen een boek meenemen en dit gaan ruilen. Het boek dat meegenomen wordt kunt u
zelf aanmelden voor een zgn. zwerfcode (ieder boek krijgt dan zijn/haar eigen unieke code).
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Het mag een stripboek, prentenboek, voorleesboek of informatief boek zijn, dat maakt niet
uit. Wat wel uitmaakt, is het meedoen!!!!

Next Level
Hieronder licht ik opnieuw twee onderdelen toe vanuit ons Next Level project waar wij na de
zomervakantie mee zijn gestart.
De wereld om ons heen beleven en/of in school halen door middel van de nieuwe methode
Alles-in-1
Alles-in-1 is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool.
Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur –en meer- komen in logische samenhang aan
bod.
De wereld bestaat niet uit losse vakken. Alles heeft met elkaar te maken en alles wat je leest,
hoort en zegt is taal. Door taal te combineren en te koppelen aan zaakvakken vang je twee
vliegen in een klap.
Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.
Door de vakken binnen een thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt
de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Alles-in-1 biedt ook veel
afwisseling in werkvormen en vaardigheden en vele differentiatiemogelijkheden aan. Alle
leerlingen werken aan hetzelfde thema, maar de verwerking is op eigen niveau. Dit zorgt
voor een brede ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Gezonde fysieke en mentale ontwikkeling
Dit is geen nieuw onderdeel van onze school. Sinds 2015 mogen wij ons ‘Rots en
Waterschool’ noemen. Leerkrachten zijn gecertificeerd om de weerbaarheidstrainingen die
hierbij horen te geven. Kinderen leren hoe zij met elkaar om moeten gaan en hoe zij elkaar
aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Wij hebben op school duidelijke school-en
klassenregels. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Tijdens de leerlingenraad
vergadering wordt besproken of er een bepaalde spreuk centraal moet staan, zodat
kinderen, ouders en de leerkrachten (extra) aandacht hebben voor een bepaald onderdeel.
De fysieke ontwikkeling van de kinderen van de kinderen komen wij in tegemoet door iedere
week twee keer gerichte gymlessen te geven. Tijdens de pauzes buiten krijgen de kinderen
door met verschillende materialen te spelen genoeg uitdaging. De Pannakooi,
tafeltennis tafels, een korfbalmand, klimmen, klauteren, duikelen en voor de jongere kinderen
schommelen zijn allemaal mogelijkheden tot fysieke inspanningen. Wanneer het weer dit
toelaat kunnen de kinderen ook op het grote veld bij school voetballen of op de kabelbaan.
Bij slecht weer kunnen de kinderen op een spinningfiets of om de beurt op de loopband hun
energie kwijt.
Verder draagt het schoolfruitproject en het stimuleren van gezond eten en drinken van water
bij tot een gezonde leefstijl.

Reminder: Kerstfeest 21 december 2017
We hebben tot nu toe van nog maar 17 gezinnen een aanmelding gekregen voor het
stamppotbuffet. De OV en het team hopen op nog wel wat meer gezinnen, zodat we er een
gezellig kerstfeest van kunnen maken met z’n allen. Wacht niet langer en meld je aan! Dit
kan via de google-spreadsheet of de lijsten die hangen bij de verschillende ingangen/lokalen.
De googlespreadsheet link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
13IuwnzMJpTJQU0qbNbXWsIJyHxucmuBqwGOVZQ_u8LY/edit?usp=sharing

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Op dinsdag 5 december was het eindelijk zover, waar we al weken naar toe leefden…
Sinterklaas kwam met zijn zwarte pieten op bezoek. De ochtend begon in de klas; na het
opzetten van de zelfgemaakte mijters, gingen we naar de ouders op het plein. Het plein was
mooi versierd in Elfstedentocht thema. Er stond zelfs een zwarte piet bij de koek en zopie
kraam. Na een paar liedjes en telefoontjes naar de Sint, zagen we hem eindelijk lopen
(klunend) over de Singel. Het feest kon beginnen. Om 9.15 uur waren wij aan de beurt om bij
de Sint in het speellokaal te komen. De kleuters wouden Sinterklaas een heleboel dingen
laten zien, horen en ervaren. En hadden een heel leuk programma gemaakt. We hebben met
de pieten pepernoten geteld en ook gekleid. Er zijn tekeningen gegeven, verhalen
voorgelezen, radslagen gemaakt en liedjes gezongen. Wat een feest! Na alle optredens voor
Sinterklaas gingen de Pieten eindelijk naar de versierde dozen en deelde ze aan iedereen
een cadeau uit!
Nu zijn we al weer een week bezig met het kerstthema, de Sint eruit en de kerstboom erin!
We maken spijkerschilderijtjes (Bedankt nog voor het hout!), engeltjes en kerstbomen. We
leren de letter /k/ van kerst. En woensdag aanstaande gaan we weer kerststukjes maken.
Donderdag 21 december vieren we met de kleuters en ouders kerst. Jullie kunnen dan
aanschuiven bij het stamppotbuffet. Denken jullie er nog aan om je op te geven? Kan op de
lijst bij de deur of via de google spreadsheet.
We wensen jullie hele fijne liefdevolle kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018!!!

Groep 3 en 4
In onze groep werden er deze week beschuit met muisjes gegeten. Er was geen broertje of
zusje geboren maar dit hoorde als inleiding bij het nieuwe thema: geboorte rituelen van alles
in 1.De kinderen van groep 3 hebben kern 4 afgerond. Voor deze kinderen blijft het belangrijk
om veel leeskilometers te maken.
De kinderen van groep 4 zijn druk bezig met de tafels en rekenen t/m 100. Op Gynzy kunnen
ze hier thuis ook mee oefenen.
Inmiddels staat de kerstboom in de klas en proberen we met z'n allen de kerstsfeer in de
klas te halen. Volgende week woensdag gaan we kerststukjes maken dus niet vergeten om
de materialen mee te geven. Ook hangt de intekenlijst voor het maken van een stamppot
naast de deur van de klas.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Groep 5 en 6
Wisten jullie dat:
-juf Renate de kinderen en haar werk hier op school iedere dag een dikke 8 geeft?
-wij blij zijn dat juf Renate hier bij ons op school is?
-meester Sipke (stagiair) stage loopt bij ons op school en ‘binnenkort’ allerlei opdrachten
moet doen voor zijn opleiding?
-meester Sipke dan zo nu en dan ook in andere klassen een kijkje komt nemen?
-wij iedereen een gezond 2018 wensen?

Groep 7 en 8

Wisten jullie dat:
-wij een top Sinterklaas hebben gehad met mooie surprises en gedichten?
-het gezellig is de klas van groep 7/8 met onze mooie kerstboom en leuke activiteiten?
-alle kinderen van groep 5 t/m 8 afgelopen woensdag de Elfstedentocht in de ijshal
te Leeuwarden hebben gereden?
-de schaatslessen van groep 5 t/m 8 nu afgelopen zijn?
-wij nu alweer zin hebben in de schaatslessen voor het volgende schooljaar?
-wij alle chauffeurs heel erg dankbaar zijn voor de ritjes naar Leeuwarden en terug?
-wij zin hebben in ons Kerstfeest?
-wij in januari naar de film gaan in plaats van naar het Sinterklaassprookje?
Wij wensen jullie mooie Kerstvakantie en een spetterend 2018!

Verjaardagen
17-12 Bas Meijer
19-12 Lois Scherjon
26-12 Merle Werkhoven
01-01 Razan Rjab
01-01 JusAn Douwma
10-01 Hidde Bronsema
14-01 Jarne v.d. Werﬀ

!
Een hele fijne dag allemaal!

Sport-en spelinstuif

SPORT- EN SPELINSTUIF
Donderdag 4 januari (Kerstvakantie)
van 13:30 tot 15:30 in de Hege Wâlden te Oenkerk!!!!

Voor basisschoolkinderen groepen 3 t/m 8
(kinderen uit groep 1 en 2 mogen ook deelnemen, maar onder toezicht van eigen
ouders)
Deelname is gratis en je hoeft je niet op te geven.Kom je ook?!
In de sporthal zijn allerlei verschillende verenigingen waarbij je kan aansluiten.
Je kunt elk moment langskomen en zelf uitkiezen wat je wilt doen.
De gemeente wil het sporten en bewegen van kinderen stimuleren.
Sportkleding en zaalschoenen verplicht
Voor meer informatie: www.sportindewalden.nl of mail: bedrs@hotmail.com
‘High Five’ is de sportstimulering van de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed, maar vooral gezond

2018

