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20 augustus 2015

Geachte ouders,
We zijn weer begonnen!

Iedereen is er weer!

Het belangrijkste nieuws voor de komende weken:
Nieuwe gezichten:
Er zijn een aantal nieuwe gezichten op onze school. Te beginnen bij juf Mariska. Zij doet
haar Lio-stage bij ons op school. Juf Mariska werkt samen met juf Pietie in groep 3. In
groep 5 is juf Gryte gekomen, zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Tenslotte
meester Doeke, die de hele week voor groep 8 staat. Alle drie zijn ze dol-enthousiast aan
hun taken begonnen, ze hebben er echt zin in.
Er zijn ook nogal wat kinderen die dit jaar voor het eerst onze school bezoeken: Finn
(groep 7), Mae (groep 4) en Thomas (groep 1-2A) Bosma, Vincent (groep 6) en Tim
(groep 1-2 A) de Bruin, Jesse Weiβflog (groep 5), Siem Venema (groep 1-2 A), Milan
Minnesma (groep 1-2 A), Bjarne Tiemersma (groep 1-2 B) Phileine Wouda (groep 1-2
A), Sverre de Vegt (1-2 B) en Mohmed Alshaki (groep 1-2 A). Wij wensen al deze een
fantastische schooltijd toe.

Oproep:
Alle ouders krijgen via de OR een brief met daaronder een invulstrookje. Op dat strookje
kunt u aangeven voor welke activiteiten u zich beschikbaar wilt stellen. Twee
mogelijkheden wil ik extra onder uw aandacht brengen:
- Omdat we de laatste jaren er steeds meer op uit trekken met de groepen
(excursies) hebben we dringend behoefte aan een lange lijst met ouders die het
leuk vinden om mee te gaan met zo’n excursie. Het mes snijdt dan aan twee
kanten: we hebben dan vervoer en we hebben extra begeleiding.
- Onze schooltuin ziet er prachtig uit en dat willen we zo houden. Daar hebben
extra menskracht bij nodig.

Wat kunt u verwachten als u zich voor een van de opties aanmeldt? In dat geval wordt u
ongeveer een week van tevoren gevraagd voor de activiteit (via de mail of telefonisch).
Wij hopen dat u massaal reageert.

Geheugensteuntje:
Zoals u weet uit voorgaande nieuwsbrieven sparen wij voor Bright (kinderhuis
‘Hardthaven’, Ghana). Elke maand storten wij een bijdrage om hem te ondersteunen. De
kinderen mogen/kunnen elke maandag een kleine bijdrage mee naar school nemen. Tot
nu toe loopt dat heel goed. Het is belangrijk dat dit zo blijft. Vele kleintjes maken een
grote.

Trouwring:
Na twee jaar voortvluchtig te zijn geweest is de trouwring van juf Minny weer
gevonden!! Dat is goed –en opmerkelijk- nieuws!
Mooi op tijd trouwens, want juf Minny heeft binnenkort wat te vieren en dat heeft met
die ring te maken. Via een metaaldetector is de ring gedetecteerd. Op een mooie avond
waren Hesse (Bijstra) samen met zijn heit onderzoek aan het plegen in de schooltuin.
Ging ineens de zoemer van de detector af! Dat betekent dat je beet hebt. Dat bleek ook zo
te zijn. Tot hun verbazing bleek het te gaan om de trouwring van juf Minny te zijn. U
begrijpt dat juf Minny hartstikke blij was. Goed werk Hesse!

Belangrijke data:
Donderdag 3 september:
Excursie groep 7! De kinderen van groep 7 gaan naar St. Niek, naar de optocht. Er zijn
groepjes geformeerd. Elk groepje is een jury. Elke jury beoordeelt de deelnemers van de
optocht. Op school worden de jury-rapporten met elkaar vergeleken. Op grond van
welke argumenten komen jullie tot deze beoordeling, welke criteria hebben jullie
gehanteerd?

Vrijdag 4 september:
Excursie groep 8! De excursie vindt plaats in Scharnegoutum. De kinderen gaan de
schaapskudde bezoeken. Uiteraard wordt tijdens de excursie ingegaan op het hoe en
waarom van een schaapskudde.

Maandag 7 september:
Excursie groep 4! De kinderen gaan naar Sneek om een speurtocht op de boerderij
doen. Zo komen ze er achter wat er zoal op een boerderij te doen en te zien is. Als
afsluiting gaan ze pannenkoeken eten.

Woensdag 16 september – vrijdag 19 september:
Schoolkamp groep 8! Er is weer een fantastisch programma gerealiseerd. De langetermijn-weersverwachtingen zien er goed uit. We hebben Pyt gebeld en die heeft
bepaalde beloftes gedaan (nou ja, voor wat het waard is). De ouders van groep 8 krijgen
apart via de mail de details van meester Doeke.

Woensdag 16 september:
Schoolvoetbaltoernooi! Wij verschijnen met drie teams die zijn samengesteld uit
kinderen van groep 7. Zodra de details bekend zijn (programma, aanvangstijdsstip etc.)
brengen we de ouders van groep 7 via de mail op de hoogte. Overigens weten we al hoe
we gaan spelen: met een ruit in het midden en we laten de spits continu in de bal lopen
terwijl we achter man op man gaan spelen, dan houd je er altijd eentje over. Dus………..
Supporters zijn van harte welkom, aanmoediging wordt zeer op prijs gesteld.

Bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 36: 30/08 – 04/09, ‘Mag dat’?
Adam en Eva mogen in het paradijs van alle bomen eten, behalve van die ene boom. Juist de
vruchten van die bomen zien er erg lekker uit.
In het verhaal van Kaïn en Abel doen Kaïn iets wat niet mag. Hoe moet het dan verder?

Week 37: 07/09 – 11/09, “Een nieuw begin’.
Het gaat niet goed op de aarde, de mensen maken ruzie met elkaar. God wil opnieuw
beginnen. Hij laat Noach een boot bouwen. Samen met de dieren gaan Noach en zijn
familie aan boord van de ark: met hen maakt God een nieuw begin.

Week 38: 14/9 – 18/9, ‘Begrijp je mij’?
In groep 1-2 en 3-4 lezen we over de toren van Babel. Naar aanleiding daarvan
onderzoeken we het thema begrijpen en niet-begrijpen. In groep 5-8 lezen we meer
Bijbelverhalen die daar over gaan. In het verhaal over Babel begrijpen mensen elkaar
niet meer, maar profeten blijven hopen dat mensen elkaar terug zullen vinden. Daar zal
God bij helpen.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.
Volgende nieuwsbrief: donderdag 17 september!

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

