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Schooljaar 2017-2018

Staking donderdag 5 oktober
U heeft al eerder informatie gehad over de staking op donderdag 5 oktober. De school is die
dag dicht. Wij gaan naar Den Haag!

Schoolfruit
Wij gaan deelnemen aan het schoolfruit project. Dit houdt in, dat wij vanaf 15
november t/m vrijdag 20 april voor drie dagen fruit hebben voor alle kinderen om in
de pauze op te eten.
Het fruit wordt wekelijks op school afgeleverd.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen dan dus geen fruit
mee naar school.
Om dit fruit op te kunnen eten, moet dit gewassen en/of gesneden worden.
Hiervoor vragen wij uw hulp. Wanneer u wilt helpen (mag ook 1x per week) mag u dit
doorgeven via de mail of aan de leerkracht van uw kind. Er wordt een rooster
gemaakt, zodat u weet wanneer u mag komen helpen en (eventueel) kunt ruilen. Wie
u dit doorgeven voor 14 oktober ?

Fietscontrole
De jaarlijkse fiets controle is op vrijdag 10 november. Wij vragen uw medewerking hiervoor,
door uw kind(eren) op de fiets naar school te laten gaan.
Wij starten meteen om 8.30 uur.

Poddeloop
De jaarlijkse Poddeloop is op woensdag 23-, donderdag 24- en vrijdag 25 mei 2018. Zet
deze datums alvast in uw agenda!!

Opening Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober openen wij samen met de kinderen de Kinderboekenweek. De
kinderen mogen die dag verkleed als griezel op school komen.
In verband met de wereld dierendag op dezelfde dag, mogen er ook griezelige
‘knuffeldieren’ mee naar school (dus geen levende dieren).

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Allereerst willen we langs deze weg alle ouders van groep 1 en 2 bedanken voor het leuke,
lieve en orginele verjaardagscadeau en alle andere cadeautjes en tekeningen die we
afgelopen woensdag kregen. We hebben een onwijs leuke verjaardag gevierd met de
kleuters! De foto’s staan op facebook.
Na de zomervakantie zijn er een paar nieuwe gezichtjes in de groep bijgekomen. Brend
Tighelaar en Jarno Dijkstra zijn net vier geworden. Berber van Tuinen en Lieke Postma
worden bijna vier en zijn aan het proefdraaien. We wensen jullie allemaal een leuk en
leerzame tijd toe bij ons op school!
De komende maanden is er op maandag een stagiaire in groep 1 en 2. Ze heet Leonie Vonk
en doet een opleiding tot onderwijsassistente.
Op donderdag gaat juf Irma met de kleuters naar de grote gymzaal.
De komende weken werken we aan het thema Nederland. En staat de letter /n/ centraal. We
gaan bekijken en proeven wat typisch Nederlands is. Heeft u iets wat bij het thema past (en
mag het even op school staan) dan is dat altijd welkom! Natuurlijk slaan we de
Kinderboekenweek ook niet over en gaan we lekker griezelen!

Groep 3 en 4
Het was eerst wennen, vooral voor groep 3, maar de kinderen hebben hun draai al goed
gevonden in de nieuwe groep.
De kinderen van groep 3 zijn nu aan het werk in kern 1 en zijn al druk aan het oefenen met
lezen.
Groep 4 is begonnen met werken in Alles – in- 1. Dit is toch wel weer wennen omdat er veel
op moet worden geschreven.

Groep 5 en 6
We zijn alweer vier weken volop aan het werk. Een nieuw schooljaar betekent vaak even
wennen; een nieuwe meester of een nieuwe juf. De dingen worden net even op een andere
manier gedaan. Een weektaak, die voor vooral groep 5 wat uitgebreider is dan die van vorig
jaar. En natuurlijk de verwarring over hoe je die rekensom nou ook weer moest uitrekenen.
Uiteraard was het ook best even wennen om weer de hele dag op school te zijn en te eten
op school. Dit is niet alleen wennen voor de kinderen, maar ook voor de juffen en de
meester!
Desondanks kunnen wij zeggen dat de kinderen alweer fanatiek aan het werk zijn! Al vanaf
de eerste week werd er gewerkt met de weektaak. Na verloop van tijd zullen alle zaken, die
nu nog moeten wennen, weer heel vanzelfsprekend zijn.
Op woensdag 11 oktober a.s. doen groep 5 en 6 weer mee aan de sportactiviteit ouder en
kind in “De Week van de Opvoeding” De kinderen mogen samen met één van hun ouders
sporten in de sporthal in Oenkerk. Er wordt ieder jaar, met veel enthousiasme, met elkaar
gesport. Hopelijk doen er weer veel ouders mee en wordt het een groot succes.

Groep 7 en 8
Kinderboekenweek
Volgende week woensdag begint de Kinderboekenweek. In het kader hiervan houden wij in
onze groep de jaarlijkse voorleeswedstrijd op 6 oktober a.s. De kinderen kunnen zich tot
vrijdag 29 september opgeven bij de juffen.
3-daagse Watercampus
Afgelopen donderdag hebben wij met een 'waterprofessor' van Wetsus allerlei proefjes met
water gedaan. De leerlingen hadden een echte lab-jas aan en moesten antwoord op
onderzoekvragen zoeken door te observeren en te onderzoeken. Het was heel leerzaam en
leuk. Er staat een foto-impressie op Facebook.
Vrijdag 29 september gaat de groep met de juffen op excursie naar de Rioolwaterzuivering in
Dokkum. Op maandag 2 oktober sluiten de kinderen het project af met enkele opdrachten.

Stagiaires bij gym
Tot de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen op donderdag les van twee stagiaires. Dagmar
en Sophie verzorgen leuke lessen, waarbij de leerlingen veel kunnen bewegen. Leuk om te
zien hoe enthousiast iedereen mee doet.

Verjaardagen

30-09

Klaas Paulusma

01-10

Luuk Feenstra

03-10

Ylja de Vos

11-10

Fleur Hiemstra

13-10

Berber van Tuinen

18-10

Nyls Oostenbrug

21-10

Lieke Postma

23-10

Elin Sikkema

23-10

Hessel v.d. Kooi

24-10

Merite de Vos

Een hele fijne dag allemaal!!

25 jarig jubileum meester Bauke
Vrijdag 29 september hebben wij samen met de kinderen meester Bauke en zijn vrouw Trees
toegezongen. Namens de leerlingen hebben Robin Smit en Pietrik Hiemstra hem een
cheque van € 75,00 (geld zelf kreeg hij ’s middags) aangeboden. Van OPO Furore en het
team heeft Bauke ’s middags meer geld gekregen, om dit naar eigen inzicht en wens te
besteden. Na de felicitaties en de liedjes heeft meester Bauke de kinderen getrakteerd.

