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Geachte ouders,

Kerk en schooldienst in de Oerdracht.
Zondag 6 november deed onze school mee aan een ‘kerk en schooldienst’. Het thema van de
dienst was: ‘aarde, water, wind en vuur’. We hebben er op school met veel plezier aan gewerkt.
Elke groep had een eigen bijdrage. We vonden het heel erg leuk dat er zoveel belangstelling
was, de kerk zat helemaal vol. Het lukte allemaal prima tijdens de dienst, het kwam goed uit de
verf. Er waren heel veel mensen die achteraf met positieve reacties kwamen, waarvoor onze
dank. Voor herhaling vatbaar dus!

Project: Voeding.
Tot de kerstvakantie zijn we op school bezig met het project ‘voeding’. Verreweg het meest
populaire onderdeel van dit project is ‘koken’.
De kinderen maken in groepjes allerlei smakelijke gerechten. Er worden uitsluitend verse
producten gebruikt! Dus niet uit een pakje of zo, want daar is geen kunst aan.
Een voorbeeld:

Tomatensoep!

Voor de gelegenheid hebben we op school een complete keuken ingericht. Een aantal
enthousiaste ouders begeleidt de kinderen bij de kookles. Als het gerecht klaar is wordt het
uiteraard gezellig samen opgegeten.

Waar blijft de soep?
Nog niet alle kinderen zijn aan de beurt geweest. Geen zorgen, dat komt nog!

JUMBO spaaractie:
De afgelopen periode hebben we met elkaar enorm veel boodschappen bij de Jumbo gedaan,
maar liefst 5247 punten zijn er ingeleverd. Dit betekent dat we een mooi bedrag kunnen innen
van deze actie, namelijk €520,78!! De komende weken gaan we hier iets moois voor
uitzoeken.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het inleveren van de punten!

Naschoolse activiteiten vanuit Brede School Joure Noord:
Brede School Joure Noord staat voor een samenwerking tussen SKIK kinderopvang, Miks
welzijn en drie basisscholen, De Westermarskoalle, de Wumkesskoalle en It Haskerfjild.
Deze samenwerking is zichtbaar in oa een naschools aanbod van activiteiten die zich in eerste
instantie richten op creativiteit en bewegen. Ze worden aansluitend aan de lestijden
georganiseerd in samenwerking met de beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn.
Sport en spel:
Sport en spel wordt verzorgd in samenwerking met de BSO van SKIK Joure Noord onder
begeleiding van pedagogisch medewerker Daniëlle Veenstra. Zij zal ondersteund worden
door een beweegteam van de praktijkleerroute Miks welzijn / CIOS. Dit zijn elke maand
dezelfde studenten.
Creatieve activiteiten:
De creatieve activiteiten (kinderwerk) worden verzorgd door studenten van leerbedrijf
Remiks3.0. Dit zijn studenten uit jaar één en twee van de opleiding Culturele
Maatschappelijke Vorming.
Bij de activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw. Er wordt
afgewisseld tussen sport- en creatieve activiteiten. Wanneer er sport voor de onderbouw is,
dan is er in diezelfde week een creatieve activiteit voor de bovenbouw.
Waar:
De sport- en spelactiviteiten vinden plaats in de achterste zaal van sporthal de Stuit.
De creatieve activiteiten vinden afwisselend plaats op de scholen en de bso van SKIK achter
de sporthal / Westermarskoalle.
Alle activiteiten beginnen rond 14:40 uur. Inloop is mogelijk vanaf 14:15 uur. De studenten
van het beweegteam zijn dan al aanwezig om de kinderen op te vangen. Rond 15:45 worden
de activiteiten afgerond.
Deelname aan alle activiteiten is gratis!

Aanmelden vooraf is gewenst. Inschrijven kan door een email te sturen naar Lonneke Post via
BCC@miks-welzijn.nl. Vermeld daarbij naam, school, klas en de activiteit waar u voor
aanmeld.
Onderaan deze brief een overzicht van de activiteiten tot de zomervakantie. De activiteiten
staan ook op onze website (onder kopje brede school).

Belangrijke data:
Dinsdag 22 november: Info/evaluatieavond ouders groep 3 en 4.
De ouders van groep 3 en 4 hebben inmiddels een uitnodigingsmailtje ontvangen. Ouders die
van de gelegenheid gebruik willen maken, kunnen zich bij de leerkrachten van groep 3 en 4
opgeven.

Donderdag 24 november: Schoonmaakavond.
Het rooster voor de schoonmaakavonden is u reeds toegestuurd. Mocht u verhinderd zijn dan
kunt u altijd onderling ruilen. Daar Sinterklaas 5 december komt willen we dat de boel er
netjes uitziet. Trouwens, ook al komt Sinterklaas niet, dan willen we nog dat het er netjes
uitziet. Hallo,

Vrijdag 2 december: Pietendisco.
Sinterklaas is weer in het land!
Daarom organiseert Miks tienercentrum op Vrijdag 02 December een Pieten Disco.
We zouden het op prijs stellen dat jullie deze activiteit met ons willen verspreiden op jullie
scholen of het willen mee nemen in jullie nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, Miks tienercentrum.

Maandag 5 december: Sinterklaas bezoekt onze school.
Ook dit jaar verwachten wij Sinterklaas en zijn Pieten weer op bezoek op onze school. Piet
was er al even om een zak proefpepernoten af te leveren. Zoals u weet mogen wij elk jaar de
nieuwe pepernoten proeven want wij zijn ‘proefschool’. Ze waren prima, de pepernoten. Sint
is van plan om 8.30 uur op school aan te komen en vindt het leuk als ouders en grootouders
daarvan getuige zijn. Dus als u in de gelegenheid bent, van harte welkom bij zijn aankomst op
school.

Woensdag 21 december: Pensioenfeest Meester Mendelt
Meester Mendelt gaat met pensioen, daar besteden we op school natuurlijk aandacht aan. We
maken er op 21 december een feestelijke dag van waarbij meester Mendelt in het zonnetje
wordt gezet.
Op woensdag 21 december van 11.30 tot 12.00 uur in de gemeenschapsruimte willen we u de
gelegenheid geven om meester Mendelt nog even de hand te schudden. U bent van harte
welkom!

Activiteitenkalender naschoolse activiteiten in Joure Noord
November
48 Dinsdag 29-11
48 Dinsdag 29-11
48
Woensdag 3011
December
50 Dinsdag 13-12
50
Woensdag 1412

Pietengym
Pietengym
Kinderwerk
Pepernoten bakken

Groep 1 / 2
Groep 3 / 4
Groep 4 t/m 8

De Stuit
De Stuit
Westermarskoalle

14.30-15.10 u
15:15- 16:00 u
14:40- 15:45 u

Minute to win it
Kinderwerk:
kerstversiering
maken
week 52 & week 1 Kerstvakantie
3
Dinsdag 17-01
Blij dat ik glij
3
Woensdag 18Kinderwerk:
01
gezelschapsspelen
7
Dinsdag 14-02
Free running
7
Woensdag 15Kinderwerk:
02
Sneeuwfeest

Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 3

De Stuit
Haskerfjild

14:40- 15:45 u
14:40- 15:45 u

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

De Stuit
Wumkesskoalle

14:40- 15:45 u
14:40- 15:45 u

Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4

De Stuit
SKIK bso Joure
Noord

14:40- 15:45 u
14:40- 15:45 u

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

De Stuit
Westermarskoalle

14:40- 15:45 u
14:40- 15:45 u

Groep 1 t/m 4

It Haskerfjild

14:40- 15:45 u

Groep 5 t/m 8

De Stuit

14:40- 15:45 u

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

De Stuit
Wumkesskoalle

14:40- 15:45 u
14:40- 15:45 u

Groep 1 t/m 8

SKIK /
parkeerplaats
De Stuit

14:40- 15:45 u

Week 8 Voorjaarsvakantie
Maart
11 Dinsdag 14-03
Kidsdans Joure
11
Woensdag 15Kinderwerk:
03
‘Programmeren kun
je leren’
April
15
Woensdag 12Kinderwerk: ‘van
04
een paasei word je
blij’
16 Dinsdag 18-04
Wordt de held van
het voetbalveld
Week 17 Mei vakantie (22 april t/m 30 april)
Mei
20 Dinsdag 16-05
Razende raket week
20
Woensdag 17Kinderwerk:
05
‘Programmeren kun
je leren’
Juni
24
Woensdag 14- Afsluitende activiteit
06
Kinderwerk &
sport- en spel;
Straatspeeldag

Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 15 december 2016.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

