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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Volgende week sluiten we het thema ‘Zorgen’ af in de 

groepen. De afgelopen weken hebben we de verschillende 

vormen van zorgen met elkaar besproken.  

Je kunt voor iets zorgen door er zuinig mee om te gaan of 

door iemand te helpen bij iets waar diegene behoefte aan 

heeft. 

Ook kunnen kinderen en volwassen zelf met zorgen zitten. 

Hoe kun je hiermee omgaan? Kun je het zelf oplossen of 

heb je hier hulp van anderen bij nodig? Mooie vragen om 

samen over praten. 

 

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema 

‘Ontbreken’.  In dit thema onderzoeken de kinderen hoe 

het voelt om iets kwijt te zijn. Ze ontdekken daarbij 

onder andere dat je een kwijtgeraakt potlood nog kunt 

vervangen, maar dat is anders als het gaat om een dier of 

een mens. 

Maar of het nu gaat om dingen, dieren of mensen, in 

iedere situatie schuilt de ervaring van het gemis die het 

leven kwetsbaar maakt. Van de heelheid die verbroken is 

omdat iets wezenlijks ontbreekt.  Het woord ‘heel’ is 

taalkundig verwant met het woord ‘geluk’. 

Daar waar de inzet van de heelheid ontbreekt, ontbreekt 

uiteindelijk ook het geluk. 

De Bijbelverhalen over het vermiste schaap en de 

verloren zoon spelen een belangrijke rol de komende 

weken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 
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Voorleeswedstrijd 

 

Op dinsdag 3 maart vertegenwoordigt Jada Geertsma onze school in de halve finale van 

De Nationale Voorleeswedstrijd in Sneek. Zij heeft bij ons op school de voorronde 

gewonnen. De winnaar in Sneek gaat naar de provinciale finale op 7 april in Gorredijk. 

Jada gaat een stuk voorlezen uit het boek ‘Prutje’ van Pieter Koolwijk. Wij wensen Jada 

alvast heel veel succes toe. 

          

 

 

Splitsing groep 1             

 

De groep 1 van juf Grietje en juf Pytsje zal na de voorjaarsvakantie gesplitst gaan 

worden i.v.m. de huidige groei en de nieuwe leerlingen die nog gaan komen. Komende week 

wordt de groepsindeling bekend gemaakt bij de ouders.  De nieuwe groep komt in de 

middenruimte. Hier wordt weer een klas gemaakt, net zoals vorig schooljaar. 

Juf Pytsje (di/wo/do) en juf Pietrik (ma) zullen deze nieuwe groep gaan draaien. 

We zijn nog op zoek naar een leerkracht voor de donderdag naast juf Grietje. 

We hopen dat deze week rond te krijgen. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Groep 8 

 

Voor de leerlingen van groep 8 breekt een spannende tijd aan. De laatste weken hebben 

ze verschillende open dagen en beleefdagen mee kunnen maken van diverse Voortgezet 

Onderwijs scholen. Voor de voorjaarsvakantie moeten zij beslissen welke schoolkeuze 

zij gaan maken. Komende week volgen de verwijzingsgesprekken met leerlingen en 

ouders. In april doen we nog de IEP eindtoets. 

 

 

 

 

Leerlingenraad 

 

Sinds vorig jaar zijn we gestart met de leerlingenraad. Vanaf groep 5 heeft elke groep 

2 vertegenwoordigers die eens in de 2 maanden samen vergaderen in de koffiekamer. 

Van te voren wordt er een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt. De 

leerlingenraad heeft zich o.a. bezig gehouden met de ideeënbus, uitbreiding plein, 

materiaal voor het plein in de berging, aanspreekpunt van spelende zaken in de groepen, 

helpen met versieren van de school, ideeën over meertalig onderwijs. Mooi om te zien 

hoe zij betrokken zijn bij het reilen en zeilen in de school en hoe zij zaken benaderen. 

Tot de zomervakantie zal deze leerlingenraad actief zijn. Na de zomervakantie volgen 

weer nieuwe verkiezingen. 

Een gedeelte van de leerlingenraad zal ook aanschuiven bij de projectgroep 

‘pleininrichting’. Deze werkgroep bestaat verder uit juf Olga, juf Zwaantje en vanuit de 

ouderraad Jan Rispens.  

 

 



 

 

 

Nijs út groep 1b/2 

 

 Groep 1b/2 

 

Yn it nije jier binne wy begûn mei it tema “winter” mei it ferhaal fan “Kikker in de kou”. 

De bern hawwe ferskate wurkjes makke sa as in griene kikkert en wanten fan 16 

fjouwerkantsjes. Foar it plakboek weryn wy alle moannen in tekening meitsje hawwe de 

bern moai fjoerwurk makke op swart papier. 

By dit tema hawwe wy in opsizferske leard fan in mantsje dat syn hûs op it iis boude. 

Ûnder de boppeferdjipping hienen wy in winterdoarpke makke mei húskes en winkeltsjes 

dy`t de juffen bij de boadskippen krigen. De bern hawwe d`r moai mei boartte. 

Sa no en dan wurde de hoeken yn it lokaal feroare sadat de bern wer mei nij spul 

boartsje kinne. Mei kapla meitsje de bern in hege toer en mjitte mei de latte de hichte 

fan de toer. 

No binne wy begûn mei it tema “Kikker is verliefd”. Kikker is fereale op de moaie wit ein. 

Mei de post hawwe wy in moaie kaart krigen mei dȇrop in foto fan kikkert en ein. Mar wa 

hat dizze kaart nei skoalle stjoerd? Yn `e klasse stiet in (grutte) oranje bus fan PostNL 

en no kinne de bern ek sels har post ferstjoere. De bus noeget de bern út om te 

tekenjen en te skriuwen. Dit wie it nijs fan ús groep. 

 

Juf Pietrik en juf Olga 

    
 

       
                                                                 

 



 

 

 

Nieuwe leerlingen 
 

De afgelopen weken hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in 

groep 1. Het gaat om Xander Geertsma en Daan de Boer. 

Wij wensen jullie  heel veel plezier toe op school en hopen dat jullie snel je plekje zullen 

vinden in de klas en op school. 

 
 

 

 

Nieuws uit groep 8 

 

 

Kinderen naar Sud-West Fryslân 

 

Wij zijn vrijdag 24 januari naar de kinderconferentie geweest van Sud-West Fryslân, 

daar hebben we over verschillende onderwerpen gepraat. Dit waren de onderwerpen. 

• Lekker in je vel. 

• Sport, kunst en cultuur. 

• Voorlichting. 

• Meedenken en meedoen. 

 
 

Wij zaten in de groep voorlichting. We hebben gepraat over hoe we voorlichting willen, 

waarom we voorlichting willen en of we al een keer voorlichting hebben gehad. Toen we 

dat gedaan hadden werden we weer in groepen verdeeld. We moesten een project 

bedenken hoe we voorlichting willen en waarover. Anna Wietske haar groepje heeft een 



 

 

methode bedacht hoe je het best om kunt  gaan met de puberteit op de middelbare 

school. Inez haar groepje heeft een methode bedacht voor groep 8 op de basisschool, 

hierin krijg je 2 keer in de maand voorlichting. De burgemeester heeft 3 leuke plannen 

gehoord die ze misschien gaat uitvoeren. Na de tijd kregen we nog een dopper. Wij 

vonden het een leuke ervaring en zouden dit graag nog een keertje willen doen! 😊 

 

 

 

 

 

Vogelhuis bouwen in de bibliotheek 

 

In de bijlage vindt u een flyer over de activiteit Vogelhuis bouwen in de bibliotheek voor 

kinderen van 7-10 jaar. 

 

 
 

 

 

Cultuur 

 

Maak kennis met allemaal instrumenten op de Doe-Dag! 

 

Een muziekinstrument is een vriend voor het leven! Al op jonge leeftijd kan de 

bijzondere band ontstaan. De Instrumenten Doe-Dag van Kunstencentrum Atrium is een 

mooie start voor deze nieuwe hobby. Op zaterdag 29 februari zijn kinderen uit groep 5 

tot en met 8 van de basisschool van harte welkom op de leslocatie in Sneek om via gratis 

proeflessen kennis te maken met twee instrumenten naar keuze. 

 

Er staan meer dan 20 instrumenten voor je klaar. Van een gitaar en piano tot harp, 

drumstel, dwarsfluit, trompet en saxofoon. Op het inschrijfformulier staan alle 

instrumenten. Ook zang staat ertussen, want jouw stem is ook een instrument. Er zijn op 

de Doe-Dag docenten aanwezig die je alles laten zien en horen over het instrument en je 

mag hem natuurlijk zelf even uitproberen. 

 

Op de Doe-Dag ontdek je hoe het is om een instrument te bespelen. Deelname kost 

niets. Een mooie gelegenheid dus om te kijken of muziekles iets voor jou is. De Doe-Dag 

begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Hij wordt gehouden bij Kunstencentrum 

Atrium in Sneek. Besluit je om op les te gaan, dan kun je bij ons muziekles krijgen op 



 

 

veel plekken in Súdwest-Fryslân. Informatie over alle leslocaties is verkrijgbaar op de 

Doe-Dag. 

 

De Doe-Dag, hoe werkt het? Je kunt twee proeflessen kiezen van een half uur. 

Iedereen wordt na inschrijving ingedeeld in groepen. Je krijgt op zaterdag 29 februari 

bij binnenkomst de indeling waar je op welke tijd naar toe kan. Niet genoeg aan twee 

instrumenten? Kijk dan gerust of er nog plek is om een ander instrument uit te 

proberen. Ouders en begeleiders zijn van harte welkom! 

 

Inschrijven kan via www.kunstencentrumatrium.nl/doedag 

 

Graag tot ziens op de Doe-Dag! 

 

Jan van der Zweep, adjunct-directeur 

Aagje Bouwhuis, coördinator Cultuur & Educatie, Akte2 & 

coördinator AMV/vakleerkrachten, Kunstencentrum Atrium 

                    
 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

 

* 10-14 februari:   Week van de oudergesprekken 

* 10 februari:   Tennisclinic voor groep 3 t/m 8 

* 15-23 februari:   Voorjaarsvakantie 

* 3 maart:    Voorleeswedstrijd Sneek 

* 13 maart:    Studiedag—kinderen vrij! 

 

 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com  
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