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Nieuwsbrief 2.

4 februari 2016

Geachte ouders,

Lied van iedereen:
Het is raar maar waar:
We zijn een hok rare vogels bij elkaar.
We kwetteren en we schetteren,
Zo zijn we gebekt.
Onze veren die verschillen.
Wat we doen en wat we willen
Maakt ons anders,
Dat is leuk, dat is apart.
Elke vogel is uniek van wit tot zwart.
Raar is leuk,
Bijzonder goed.
Je mag er zijn
zoals je doet.
Raar is leuk,
wie je ook bent.
Je mag er zijn met jouw talent.
Uit: “Jij bent jij”, geschreven door Gerard van Midden. .

Algemeen nieuws:
Juf Anneke:
Vorige week heeft juf Anneke (Posthumus) tijdens een gesprek met mij aangegeven dat ze
kampt met gezondheidsproblemen. Na goed overleg is gebleken dat rust voor zolang dat
nodig is de enig juiste remedie is om weer de 'oude' juf Anneke te worden. Hoe lang daarvoor
nodig is kunnen we nu nog niet zeggen. Voor de tijd dat juf Anneke afwezig is hebben we
haar vervanging als volgt geregeld:

Groep 3: Op de maandagen vervangt Juf Tineke Woudstra.
Groep 5: Op maandag, dinsdag en woensdag werkt Juf Gryte. op donderdag en vrijdag werkt
juf Judith.
Op 1-2B: Op vrijdagmorgen vervangt Juf Tineke Woudstra.

Inloopavond E-Lab CLC:
Inmiddels hebben meer dan 75 groepen schoolkinderen een bezoek gebracht aan het E-Lab.
Ook groepen van onze school zijn er op bezoek geweest of gaan nog op bezoek (zie
onderstaand overzicht). We krijgen veel positieve reacties van kinderen, leerkrachten en
begeleidende ouders. We willen ook andere ouders de gelegenheid geven om het E-Lab eens
te bezoeken en kennis te maken met de onderwijskundige ICT toepassingen die we hier
hebben. We hebben hiervoor een vrije inloopavond gepland op woensdag 17 februari van
17:00 tot 19:00 uur.

Locatie:
MFA Skoaterhûs
Van Leeuwenhoekweg 10
8451 CN Oudeschoot.
Met vriendelijke groet,
Leen Faas en Sijbrand Dijkstra

De leerkrachten van onze school zijn al bij het E-lab geweest om kennis te maken met de
nieuwe technologie. We waren gelijk enthousiast en voor de groepen 3 t/m 8 staan er
bezoekjes gepland. Groep 5 is afgelopen dinsdag al geweest. Hieronder de data en de tijden
van de bezoeken van de overige groepen:

Groep 3 :
Groep 6:
Groep 4:
Groep 8:
Groep 7:

dinsdag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag

09-02-2016
15-02-2015
15-02-2016
16-02-2016
17-02-2016

van
van
van
van
van

12.00 - 13.30 u
09.30 - 11.00 u
12.00 - 13.30 u
09.30 - 11.00 u
09.30 - 11.00 u

Daniël:
Op donderdag 28 januari kreeg groep 8 bezoek van twee leerkrachten van Bornego Joure. Ze
waren op zoek naar Daniël…
Daniël, maar ook de rest van de klas, was enorm verrast, want wat kwamen die mensen hier
doen. Maar al snel werd duidelijk waarom ze er waren, Daniël heeft namelijk een prijs
gewonnen. Daniël had tijdens de open dag op 13 januari alle opdrachten van een prijsvraag
gemaakt en ingeleverd. Uit de ingevulde formulieren was onlangs die van hem als winnaar
getrokken. Hij kreeg donderdag twee kaartjes voor Science Center NEMO in Amsterdam
(inclusief treinreis). De rest van de klas mocht even lekker mee genieten, want we kregen
allemaal een stukje oranjekoek!

Gefeliciteerd Daniël!!

Belangrijke data:
5 februari: Warme truiendag.

Warme truiendag 5 februari 2016

De organisaties achter de Greenchoice Warmetruiendag

De Greenchoice Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, rond de verjaardag van de
inwerkingtreding van het Kyotoprotocol. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot van
broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. Het Klimaatverbond is de
Nederlandse initiatiefnemer van de Warmetruiendag; zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012
zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie
samen en heet het de Greenchoice Warmetruiendag. De campagne loopt dit jaar van 9 oktober 2015 -de Dag van
de Duurzaamheid- tot en met eind februari 2016. De Greenchoice Warmetruiendag vindt dit jaar plaats op
vrijdag 5 februari 2016.

Al een aantal jaren doen wij met onze school mee aan de landelijke actie van Greenchoice.
Ook dit jaar zullen wij in alle groepen er aandacht aan besteden. Waar mogelijk wordt de
verwarming iets lager gezet (lukt niet bij gr. 3) en mogen de kinderen op vrijdag iets warmer
aangekleed op school komen.
s’Morgens zal er in de hal van onze school van elke groep een trui hangen die de afgelopen
week op een creatieve manier is gemaakt! Leuk als u even komt kijken!

Uitnodiging:
Voor de AMV-presentatie op zaterdag 6 februari
14.00 uur tot 14.45 uur
In de speellokalen van de Brede School
Kon. Julianalaan 3 in Joure
Komt allen!!!!!!!!

Dramatoneelstuk Groep zes!!
Aanstaande Woensdag 10 februari hebben de kinderen van groep 6 de uitvoering van hun
mooie toneelstuk ‘so you think you can…..wereldeditie’. Het afgelopen half jaar hebben de
kinderen veel geoefend met verschillende dramaoefeningen en de laatste weken hebben ze
serieus gewerkt aan de Finale…
Deze is voor de ouders van groep zes, om 12.45 begint de voorstelling. Vooraf aan dit
spektakel staat er een kopje koffie klaar in de hal!! Tot dan!!

18 februari: groepsbezoek groep 5 en 6 aan de bieb!
De kinderen gaan op reis. Waar naar toe? Naar een hoge berg, een eenzaam eiland, een hete
woestijn of een ondoordringbaar bos?
Uitgerust met een rugzak, een touw en een stappenteller gaan de groepen op pad. Onderweg
maken ze opdrachten en zo ontdekken ze de eindbestemming van de expeditie. Het gaat heel
spannend worden allemaal.

24 februari: Bijzondere lunch.
In november van het vorig jaar hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan een project
van het Vakcollege in Heerenveen. Ze hebben gebakken en gekookt en allemaal lekkere
dingen gemaakt voor een “high tea”. De eindproducten hebben de kinderen verkocht aan hun
ouders. De opbrengst van dit succesvolle project mochten ze besteden aan een speciaal doel.
Na een uitgebreide discussie hebben de kinderen besloten het geld te gebruiken voor een
lunch met de buren van onze school.
We hebben onze gasten gevraagd om een foto mee te nemen uit hun lagere school tijd.
Tijdens het eten gaan we praten over kinderen van vroeger en kinderen van nu.
Een paar ouders van de ouderraad zullen assisteren. Natuurlijk krijgt u een verslag van deze
gebeurtenis. U leest erover in de volgende nieuwsbrief.

26 februari: Rapportendag.
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport. De eerste keer is dat digitaal. Het tweede rapport
(7 juli) krijgen de kinderen ‘op papier’.

Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie!
Voor de mensen die op vakantie gaan: veel plezier en doe voorzichtig. Voor de thuisblijvers:
rust eens lekker uit!

Nieuwe leerlingen:
In de komende periode komt er een tweeling op onze school: Carmen en Lisa Montsma.
Beide dames komen gezellig bij juf Anneke in de groep. Wij hopen dat de meiden zich snel
thuis zullen voelen op onze school.
Jente gaat onze school verlaten. Ze gaat vanaf 8 februari naar een andere school in Sneek. Een
hele verandering! We wensen haar veel plezier en succes op haar nieuwe school.

De bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 6: 8 februari tot en met 12 ferbuari: ‘Super!’.
Koning Salomo heeft gekozen voor wijsheid. Deze week gaat het over wat hij allemaal deed.
Hij liet een bijzondere tempel bouwen en een prachtig paleis. En hij schreef bijzondere
teksten. Over de wijsheid en de liefde.

Week 7: 15 februari tot en met 19 februari: ‘Wat gebeurt er nu?’.
Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt bijzondere dingen mee. Vijf broden en
twee vissen zijn genoeg voor een grote groep mensen, er is overvloed voor iedereen. Het is
een wonder. Na deze gebeurtenis komen Petrus en de andere leerlingen in een storm op het
meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. Als Petrus ziet dat het Jezus is, durft hij
zelf ook uit de boot te stappen. Jezus redt hem als hij bang is.

Week 8: 22 februari tot en met 26 februari: ‘Volg jij hem nog?’.

Jezus vertelt zijn leerlingen wat er met Pasen zal gebeuren. Petrus begrijpt er niks van. Hij wil
zijn meester beschermen, maar hij moet denken aan wat God wil. Op een hoge berg
verschijnen Mozes en Elia en er klinkt een stem uit de hemel. Later krijgt Petrus de opdracht
om een vis te vangen die een munt in zijn bek zal hebben. Het is bijna niet te volgen!

Week 10: 7 maart tot en met 11 maart: ‘Is het genoeg?’.
Zeven is voldoende – maar niet altijd. Vergeven doe je als het moet zeventig maal zeven
maal. Om dat uit te leggen, vertelt Jezus een verhaal over een man aan wie een grote schuld
werd kwijt gescholden maar die zelf niet kon vergeven. Als het gaat om het binnengaan in het
koninkrijk van de hemel is heel weinig juist al genoeg. Petrus heeft alles achter zich gelaten
om jezus te volgen, maar juist daardoor heeft hij heel veel. Deze week horen we ook hoe
Jezus de stad Jeruzalem binnenrijdt. Hij is geen koning van pracht en praal: voor hem is een
ezel genoeg.

Data om al vast in de agenda te noteren:
15 en 17 maart: 10 minutengesprekken.

Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 10 maart.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

