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Nieuwsbrief 4.

7 april 2016 .

Geachte ouders,
Aktie voor KWF:
De kinderen van Dr. G.A. Wumkesskoalle hebben tijdens de projectweken een bedrag van

€ 1600,voor het KWF verdiend.
Onze projectweken (van 7 maart tot 24 maart) hadden dit jaar het thema ‘ondernemen’. Als je iets
onderneemt levert het altijd wat op en dat is ook precies de bedoeling. In ieder geval levert het
vooral veel werkplezier op als je de blije gezichten ziet tijdens de activiteiten. Het levert ook
mooie werkstukken op. En lekkere dingen. En aan het eind levert het ook nog geld op. We
wisten van tevoren al aan wie we dat geld zouden gaan geven:

Wij hadden vorig jaar al met de ambassadeur van het KWF, Mevr. Tsjikke van der Kooi
afgesproken dat we iets voor het KWF wilden gaan doen.
De kinderen hebben heel verschillende activiteiten gedaan die wel allemaal met ‘ondernemen’
te maken hadden.
Onze jongste kinderen (groep 1 en 2) zijn met KUNST aan de slag gegaan. Eerst hebben ze
keihard gewerkt en geweest en heel veel kunstwerken gemaakt. Daarna werden de
kunstwerken tentoongesteld in de kleuterklassen. Daarvoor moesten de lokalen worden
omgetoverd in een museum. Het museum werd op bepaalde tijden opgesteld voor bezoekers
die werden rondgeleid door de kinderen. De opkomst was enorm. Naast vaders en moeders
werd het museum ook bezocht door grootouders, buren, buurtbewoners enz.
De bezoekers moesten natuurlijk wel een (klein) entreeprijsje betalen. Bovendien hebben we
tasjes die de kinderen versierd hebben als souvenir verkocht.
Groep 3 heeft tijdens de projectweek een eigen speelgoedwinkel gemaakt! Ze hebben zelf
speelgoed ontworpen en daar reclame voor gemaakt. We hebben geleerd hoe speelgoed
bedacht en gemaakt wordt. Ook hebben ze een spelletjesmiddag gehouden waar ze
gezelschapsspelletjes van thuis hebben gespeeld. Het project werd afgesloten met een

ruilmiddag. De kinderen namen spelletjes/speeltjes mee van thuis om die op school voor
ander speelgoed te ruilen.

Groep 4 had de bakker en brood als onderwerp tijdens de projectweken Ondernemen.
De kinderen hebben allerlei dingen mee naar school genomen die te maken hebben met
bakken,
van deegrol, garde tot bakmeel.
We hebben een bezoek gebracht aan de molen en aan de bakker waar we zelf koekjes
mochten bakken. Dit was super leuk! De koekjes waren van uitstekende kwaliteit volgens de
meesters en de juffen. Die hebben ze namelijk geproefd.
We hebben bakkers geknutseld, molens gevouwen en taartjes van brooddeeg gemaakt.
Als afsluiting hebben de kinderen gezonde sandwiches gemaakt met tomaat, ei, komkommer,
kaas en vlees. Deze werden voor 1 euro verkocht.

Groep 4 op bezoek bij de molen.
Na een bezoek aan het E-lab in Oudeschoot is groep 5 enthousiast geworden over
programmeren. Wij zijn aan de slag gegaan met verschillende onderdelen van het
programmeren; hoe maak je een spel op de computer, hoe geef je opdrachten aan de computer
en hoe begrijpt hij dat.
Daarnaast houden wij van ontspanning op zijn tijd en zijn we in de wereld van de Welness
gedoken. Nagels lakken, voeten badje, haar opsteken en wat kost dit dan? Hoe zorg je dat
mensen bij jouw kraampje komen?
Groep 6 heeft gewerkt aan het thema gezond eten en het ontwerpen van hun eigen restaurant.
We hebben tijdens de paasviering daarom gezonde etenswaren verkocht. De kinderen hebben
dit zelf gemaakt en aan de ouders verkocht...we hopen dat onze bijdrage helpt naar t zoeken
van een goed medicijn voor deze nare ziekte...zodat iedereen gezond, oud kan worden....
De kinderen zijn aan de slag gegaan met het bedenken van activiteiten, het maken van
aantrekkelijke posters, prijskaartjes en producten. Dit alles om te zorgen dat er op de
middag, wanneer ouders, pakes, beppes en andere familieleden en vrienden kwamen en
er geld werd opgehaald (verdiend) voor het goede doel: KWF.

Groep 7 heeft geleerd echt te ondernemen. Met of zonder micro-krediet hebben ze een
eigen onderneming opgezet.
Boekhouden, rekenen, reclame maken, spullen verkopen, timmeren, knutselen.
Er zijn veel ideeën uitgewerkt. Uiterst succesvol, commercieel gezien.

Hier wordt het ontwerp voor een vogelhuisje op papier gezet.

Dit is het uiteindelijke resultaat.
Tijdens de projectweken heeft groep 8 een eigen platenmaatschappij opgericht genaamd 'G8
Records'. Met G8 Records hebben ze ook echt een dvd uitgebracht, met daarop 5 liedjes met
videoclip. De kinderen hebben de liedjes zelf ingezongen in een heuse muziekstudio, en ook de
videoclips hebben ze zelf gefilmd en gemonteerd. Er was ook een release met een live-optreden
op het plein.
Dit alles was natuurlijk om geld te verdienen voor het goede doel, KWF. Groep 8 heeft maar liefst
50 dvd's verkocht!
Natuurlijk zijn we trots op het bedrag wat we hebben binnengehaald maar wat minstens zo
belangrijk is: het was echt hartstikke leuk en we hebben er veel van geleerd.

Ouderbijdrage.
Niet alle ouders hebben hun ouderbijdrage overgemaakt. Vriendelijk verzoek: zouden de
ouders die hun ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt dit alsnog willen doen? Ons
rekeningnummer is:

NL 95 RABO 0170018393.
Wilt u bij de mededelingen het woord “ouderbijdrage’ zetten. Alvast hartelijk bedankt.

Gezonde lunch.
Reminder: ‘De kinderen eten elke morgen fruit op school. U mag natuurlijk ook wel een
wortel, een stuk kaas, een boterham o.i.d. meegeven. Geen snoep.’ Deze tekst staat in onze
schoolgids (blz 40). Wij vinden gezonde voeding voor onze kinderen erg belangrijk en wij
hopen/gaan er van uit dat we daar niet alleen in staan. Ook een gezonde lunch is van groot
belang.

Belangrijke data:
Vrijdag 8 april: personeels/studiedag, de kinderen zijn vrij.
Dat hadden we al een paar keer aangekondigd. De studiedag staat in het teken van ‘teambuilding” en vindt plaats in Groningen.

Maandag 11 april: Overhandiging cheque aan KWF.
Vanmorgen wordt de cheque voor het KWF overhandigd aan Tsjikke. Dat gaan een aantal
kinderen doen. Om 10.30 uur alle kinderen naar de gemeenschapsruimte om getuige te zijn
van dit feit. De krant komt ook, die gaan een foto maken!

Woensdag 13 april: excursie groep 3.
De kinderen van groep 3 gaan vandaag naar Harich: lammetjes kijken. Uiteraard vertelt de
boer allerlei interessante dingen over zijn dieren. De ouders van de kinderen uit groep 3
hebben hier al een apart mailtje over gehad.

Donderdag 14 april: Excursie groep 7 naar Nemo.
Juf Imkje gaat met groep 7 deze dag naar Amsterdam met de bus voor een bezoek aan
‘Nemo’. Dat stond al een tijdje op het verlanglijstje en nu gaat het dan echt gebeuren. De
ouders van de kinderen uit groep 7 hebben hier al een apart mailtje over gekregen. Het gaat
een zeer leerzame dag worden.

Zaterdag 16 april: Presentatie Juf Minny in de Bieb.
In het kader van ‘De Wumkesskoalle giet grien’:
Op zaterdag 16 april is er in de Bieb vanaf 11 ..00 uur een informatieve dag over volkstuinen,
hoe maak je compost en over tuinaarde. Onze school doet daar ook aan mee door iets te
vertellen over onze schooltuin en hoe leuk en leerzaam het is om te tuinieren met kinderen.
U bent van harte uitgenodigd om ook langs te komen!

Dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 april: Cito-toets.
Groep 8 gaat de Cito-toets doen. Het is tijdens deze dagen altijd lekker rustig in school. We
wensen de kinderen in groep 8 natuurlijk heel veel succes bij het maken van de toets.

Vrijdag 22 april: koningsdag.
De kinderen van groep 1 tot en met 4 starten de dag met een ‘koningsontbijt’. Daarna worden
er spelletjes op het plein gespeeld. Daarbij kunnen we wel wat helpende handen gebruiken.
Mocht u in de gelegenheid zijn om te komen helpen dan bent u van harte welkom: Op de
deuren van de groepslokalen komt een intekenlijst te hangen waarop u uw naam kunt
schrijven.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan naar het sportveld van Joure. Daar worden allerlei
atletiek-onderdelen afgewerkt, daarnaast zijn er spelen. Als afsluiting is er een lunch. Een
aantal ouders hebben zich al opgegeven als begeleider voor deze dag. Echter, er is nog wel
plaats voor enkele vrijwilligers! U kunt zich even opgeven bij Juf Gryte of Juf Judith.
Verdere details over deze dag volgen nog.

Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei: Meivakantie.
Dit schooljaar een lekker lange mei-vakantie! Twee weken nota bene, wat een luxe. We
hopen dat iedereen er volop van gaat genieten en we hopen iedereen na de vakantie weer
uitgerust op school komt.

Woensdag 4 mei: kransleggen.
Elk jaar zijn de scholen van Joure vertegenwoordigd bij de kranslegging, een traditie die we
in ere willen houden. Een aantal kinderen uit de bovenbouw doen dat onder begeleiding van
twee leerkrachten.

Donderdag 12 mei: Groepsfoto’s.
Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt!! Volgend jaar doen we weer portretten.

De bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 15: 11 april tot en met 15 april: ‘Bij jou thuis’.
Ruth is geboren in Moab, maar gaat op weg naar Bethlehem. Ze gaat met haar schoonmoeder
Noömi mee. Hoe zal het zijn in de stad van Noömi?

Week 16: 18 april tot en met 22 april: ‘Ik weet wat!’
Noömi en Ruth zijn op weg gegaan naar de toekomst. In Bethlehem staat weer graan op de
velden, er is weer genoeg te eten. Maar is er ook iemand die voor de beide vrouwen zorgt?
Noömi bedenkt een plan: Ruth moet naar Boaz toegaan. Zal dat een nieuw begin zijn?

Week 19: 9 mei tot en met 13 mei: ‘Het feest is begonnen!’.
Het verhaal van Pinksteren speelt zich af tijdens een feest: Het is Wekenfeest in Jeruzalem.
Wat is dat eigenlijk voor een feest? Op het feest vertellen mensen elkaar het verhaal van Ruth.
Ze vieren dat God voor mensen blijft zorgen. In het jaar van Jezus’ dood en opstanding werd
het Wekenfeest ook weer gevierd. Maar of de leerlingen van Jezus vrolijk feest konden vieren
terwijl ze eigenlijk verdrietig waren?!

Data om al vast in de agenda te noteren:
Avondvierdaagse.
Van maandag 23 mei tot en met donderdag 26 mei 2016
vindt in Joure de wandel avondvierdaagse plaats. De ouderraad van de dr. G.A. Wumkesskoalle biedt
de mogelijkheid om ook dit jaar weer mee te kunnen lopen met deze avondvierdaagse. Dit jaar
alweer voor de 20e keer.
Inschrijven
Helaas stonden in de uitnodigingsbrief foutieve data. Hierbij nogmaals de inschrijfdata en –tijden.

Inschrijven voor de wandelvierdaagse kan op school bij de ouderraad.
U kunt ons vinden in de hal op:

Dinsdag 12 april tussen 08.20 – 08.45 uur

Dinsdag 12 april tussen 14:15 – 14.30 uur

Woensdag 13 april tussen 08.20 – 8.45 uur

Woensdag 13 april tussen 14:15 – 14.30 uur

Donderdag 14 april tussen 08.20 – 8.45 uur

Donderdag 14 april tussen 14.15 – 14.30 uur
Inschrijvingen zonder geld worden niet geaccepteerd. Graag gepast betalen € 5,50
Na deze inschrijfdagen kunnen wij geen aanmeldingen meer accepteren i.v.m. het tijdig bestellen van
de medailles en dagspelden.
Ouderraad Dr. Wumkesskoalle.

Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 12 mei.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

