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Nieuwsbrief 6

(26 januari 2015)

Geachte ouders,
Beetje later dan afgesproken, waarvoor mijn excuses.
Vier kinderen zijn hun schoolcarrière bij ons op school gestart: Nick, Rinze, Daniël en Ilja.
Wij hopen dat ze zich heel snel thuis zullen voelen. Daar gaan we ons best voor doen!

Belangrijke data:
Donderdag 29 januari:
Verslag m.b.t. de uitslag van de enquête ‘continu-rooster’en het verslag m.b.t. de uitslag van
het leerling-tevredenheidsonderzoek worden op de website geplaatst.
In de verslagen kunt u lezen hoe we uw tips en opmerkingen omzetten in schoolbeleid.

Donderdag 29 januari:
Uitnodiging voor de Theater-presentatie van groep 6.
Aanvang: 13.30 uur!
Plaats: Speellokaal van de Wumkesskoalle.
Uitnodiging geldt voor de ouders van groep 6.

Dinsdag 3 februari:
Groep 7 gaat op excursie naar het ‘Wouda’-gemaal in Lemmer.

Donderdag 5 februari:
Groep 8 gaat op excursie naar het ‘Wouda’-gemaal in Lemmer.

Vrijdag 6 februari:
Warme truiendag. Op deze dag is het wat frisser in de school dan gebruikelijk. Waarom? Dat
leggen we de kinderen op school uit! Het is belangrijk dat de kinderen zich vandaag wat
warmer kleden dan gebruikelijk.

Zaterdag 7 februari:
Aan: ouders/ verzorgers van de kinderen uit groep 4:
Van: AMV- docente Toanhûs
Onderwerp: presentatie AMV
Joure, januari 2015
Geachte ouders/ verzorgers,
Zoals u weet heeft uw kind vanaf september AMV- les op school. Dit is het eerste gedeelte
van een complete AMV cursus ( Algemene Muzikale Vorming). Uw kind kan de rest van de
cursus AMV (tot zomer 2016) op de muziekschool volgen. We starten in de week van 2 maart
2015. Tijdens de eerste periode oefenen we op een cimbaal. Van mei tot en met december
krijgen de kinderen een blokfluit. Het laatste half jaar wordt er gespeeld op een keyboard. Het
noten lezen wordt geoefend op deze drie instrumenten. Op deze manier houden we de cursus
levendig en speels en doen de kinderen ervaring op met verschillende instrumenten. Aan het
eind van de cursus heeft uw kind genoeg kennis en vaardigheden om te leren spelen op elk
willekeurig instrument.

Om u een indruk te geven van wat uw kind geleerd heeft de afgelopen tijd, organiseren we
een uitvoering op zaterdag 7 februari 2015 van 13.00 uur tot 13.45 uur, in de Brede School,
Koningin Julianalaan 3 te Joure. U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken.
U kunt uw kind nu al aanmelden voor de cursus. Vul dan het bijgaande aanmeldingsformulier
in en lever het in bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u via de website www.toanhus.nl
aanmelden.
De lessen worden gegeven op maandag en donderdag van 15.45 uur tot 16.45 uur in de Brede
School, op woensdag van 14.30 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur op het
Haskerfjild. De kosten tot de zomer zijn € 49,75 inclusief methode. Alle instrumenten worden
beschikbaar gesteld door ‘it Toanhûs’, hier zijn geen kosten aan verbonden
lk ga er vanuit dat alle kinderen meedoen. Bent u toch verhinderd, geef dit dan door aan de
leerkracht van uw kind. Graag voor 20 januari . Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
en graag tot ziens op 7 februari.
Met vriendelijke groet,
Annemarie van den Boom ( AMV docente)

Woensdag 18 februari.
Groep 5 doet mee aan het volleybaltoernooi in sporthal ‘de Stuit’. Supporters zijn uiteraard
welkom. Het programma is nog niet bekend. We vermoeden dat het rond 13.00 uur begint.

Donderdag 19 ferbuari:
Feest in groep 8! Juf Dineke viert haar verjaardag in de groep. Dat gebeurt traditiegetrouw in
Sneek.

Vrijdag 20 februari:
De kinderen krijgen hun rapport!
Vrijdagmiddag is er een sporttoernooi voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 in sporthal
‘de Stuit’.

Maandag 23/2 tot en met vrijdag 27/2:
Voorjaarsvakantie! Voor wie op wintersport gaat: doe voorzichtig, breek geen benen!. Voor
wie naar de zon gaat: word maar lekker bruin. Voor wie lekker thuis blijft: rust eens lekker
uit! Maandag 2 maart hopen we iedereen weer gezond terug te zien.

Woensdag 4 maart:

Studiedag voor het team. We gaan aan de slag met het schoolplan. De
kinderen hebben deze dag geen les.
Bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 5: 26/1 t/m 1/2: ‘Dit is het moment’.
Eén klein moment kan het verschil betekenen tussen een flop of een succes, een goede
landing of een valpartij. In de verhalen van deze week komt genezing juist op het goede
moment en toch gaat het anders dan mensen verwachten.

Week 6: 2/2 t/m 8/2: ‘Is hij wel goed?’
Jezus heeft al veel verteld en laten zien, maar wie is hij nu zelf precies? Zijn eigen broers
weten niet goed wat ze aan hem hebben en ook de Farizeeën vragen zich af wie hij si: is hij
wel goed?

Week 7: 9/2 t/m 15/2: ‘Kijk dan zelf!’
Een man die nog nooit heeft kunnen zien, wordt door Jezus genezen: hij kan zien! De mensen
geloven het niet. Dat kan toch helemaal niet! Zou hij eigenlijk wel echt blind geweest zijn?

Week 8: 16/2 t/m 22/2: ‘Bij elkaar horen’.
Mensen mogen bij Jezus horen, zoals een kudde schapen bij de herder hoort. En mensen
horen bij elkaar, zoals druiven aan een tros, die weer verbonden is met de plant: de wijnstok.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.

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

