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Volgende week starten we in de groepen
met het thema “Bewonderen”.
Een kind op het strand kijkt ademloos en
met grote ogen naar het aanrollen van de
golven. Een volwassene reist eindeloos ver
om zich vergapen aan een muur die zich
door het Chinese landschap slingert.
Een van de mooiste eigenschappen van de
mens is dat hij zich kan verwonderen. Hij
is in staat om het mooie, bewonderenswaardige te zien in de wereld om zich heen
en weet dat te waarderen.

4 feb en 7 feb: Groep 1 t/m 4 vrij!
7 februari:

MR-vergadering

8 februari:

Inspectie

14-18 februari: Oudergesprekken
19 feb-27 feb:

Voorjaarsvakantie

14 maart:

Juf/meestersdag

Er valt vooral veel te ontdekken als mensen mensen bewonderen. Het schilderij in
het museum zal niet wakker liggen van de
bewonderende of afkeurende blikken van
de bezoeker. Dat ligt anders voor het kind
dat applaus in ontvangst neemt na een geslaagd optreden in een musical. Er ontstaat een dynamiek die van alles kan oproepen. Van trots en zelfvertrouwen tot
aanstellerij en kapsones bij degene die
bewonderd wordt. En soms afgunst en nijd
bij degene die de bewondering aan zich
voorbij ziet gaan.
In dit thema worden kinderen zich bewust
wat de ervaring van het verwonderen voor
hen betekent. Ze worden gevoelig voor het
bijzondere dat te bewonderen valt in het
kleine, kwetsbare en onopvallend alledaagse om hen heen en bij zichzelf.
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld
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Nieuws uit groep 2:
Groep 2 nieuws.
In januari zijn we gestart
met het thema "tijd".
Wat hebben we gedaan of
komt nog aan de orde: Seizoenen, Oud en Nieuwjaar,
dag en nacht, maanden van
het jaar, kalender, dagen
van de week, vergelijken,
tellen t/m 20, cijfers benoemen t/m 10(20), hoe
heten de buurgetallen,
klokkijken, we hebben gemeten hoelang we zijn, op
de weegschaal zagen we
ons gewicht en schreven
dit op een papier.
We kwamen erachter dat
vorige week dinsdag een
erg korte dag was. Ineens

na het fruiteten moest
iedereen worden opgehaald. Een paar trillende
lipjes maar ook opmerkingen: “Het komt altijd
goed juf”. We hebben
toen bedacht waar of hoe
je blij kunt worden als
iets moeilijk of verdrietig is. Zo kwamen we erachter dat we een fijne
groep hebben die elkaar
helpt waar nodig.
Gelukkig was de groep de
week daarop bijna weer
compleet en toonden de
kinderen trots hun thuis
gemaakt opdrachtjes.
Tijdens de thuisquarantaine werden er o.a. foto`s gestuurd met in huis

gezochte voorwerpen
beginnend met dezelfde
beginklank.
Woensdag de 26e zijn de
Voorleesdagen gestart
met het voorlezen van
het prentenboek “Eerst
vang ik een monster"
door de leesconsulente
van de Bibliotheek.

Vrijwillige ouderbijdrage:
Komende week ontvangt u
via de mail een schrijven met
uitleg over de vrijwillige bijdrage en het over te maken
bedrag.

Hieronder alvast de bedragen:
Groep 1-2:

€ 25

Groep 3-7:

€ 28

Groep 8:

€ 75

Op 8 februari zullen de inspectrices mevr. Rijskamp en mevr. Mosterd onze school bezoeken voor
een thema onderzoek naar werkdruk in het onderwijs. Zij zal in
gesprek gaan met leerkrachten,
IB– er en directie over effectieve
tijdsbesteding.
Eerder is dit bezoek niet doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen.
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Oudergesprekken:
Tip 1: Bedenk vooraf wat je wilt weten
Dit klinkt als een open deur, maar toch.
In de drukte van de dag met werk, afspraken en het gezinsleven kan het zo
maar gebeuren dat je in eens in het oudergesprek zit zonder dat je eigenlijk
nagedacht hebt over wat je wilt weten.
Dat is toch jammer, neem er gewoon even
de tijd voor.
Tip 2: Bespreek het oudergesprek samen voor
Bespreek met de andere ouder van te
voren wat jullie willen vragen en of jullie
hetzelfde idee hebben hoe het gaat met
jouw kind op school. Heeft de een hetzelfde beeld als de ander of zit er nog
verschil tussen? Mocht je gescheiden
zijn of uit elkaar zijn gegaan, dan is het
goed om duidelijk af te stemmen of jullie
samen gaan of dat één van de ouders
gaat, zodat je niet ter plekke voor verrassingen komt te staan.
Tip 3: Schrijf je vragen op
Als je vragen hebt, schrijf die dan op.
Want ik merk aan mezelf dat als ik in
gesprek zit, mijn vragen die ik wilde stellen al snel weer vergeet en dat ik het dan
achteraf jammer vind dat ik het vergeten ben te vragen. Toch een gemiste
kans!
Tip 4: Vraag waar jouw kind goed in is
Vaak wordt er besproken wat nog niet zo
goed gaat of wat er nog moet verbeteren. Als de juf of meester het niet vertelt, vraag dan waar jouw kind goed in is.
Dit geeft je als ouder echt een boost als
je dit hoort. Ieder kind heeft kwaliteiten
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10 tips voor een goed oudergesprek

en het is zo leuk om dat eens te horen
van een leerkracht. In een van de oudergesprekken vertelde de juf dat Laura
altijd erg hulpvaardig is naar andere kinderen en altijd bereid is de juf te helpen.
Ik vond dit zo leuk om te horen. Er liep
toen echt een super trotse mama naar
buiten!
Tip 5: Vertel aan de juf of meester
hoe jouw kind school ervaart
Hoe vindt jouw kind school? Vindt hij of
zij het leuk om naar school te gaan of
niet? Dit zijn dingen die belangrijk zijn
voor jou en school om te weten. Als jouw
kind niet graag naar school gaat, bespreek met de leerkracht waar dit aan
kan liggen. Speelt er misschien iets in de
klas?
Tip 6: Vertel de juf of meester als er
iets bijzonders speelt
Speelt er thuis iets speelt dat invloed
heeft op jouw kind, dan is het wel belangrijk dat een juf of meester dat weet.
Denk aan een verhuizing, een scheiding of
gezondheidsproblemen. Dit wil een leerkracht graag weten. Toen wij thuis moeite hadden met het slapen van Laura hebben we dit ook besproken met haar juf.
Ik schreef al eerder een blog over
de slaapproblemen die wij toen hadden
met Laura. We hebben er toen zelfs een
aparte afspraak over gemaakt om het
goed te bespreken, omdat ze ook school
ook erg moe was.
Tip 7: Neem samen de verantwoordelijkheid
Als er iets speelt denk dan samen met de

leerkracht na wat het beste past of wat
er nodig is voor jouw kind. Speel hier
dan ook een actieve rol in. Houd school
op de hoogte en plan een nieuwe afspraak in als dat nodig is.
Tip 8: Schrijf je snel in voor een
oudergesprek
Tegenwoordig werken veel scholen met
een online intekenlijst. Wees er snel bij,
want mijn ervaring is dat het snel gaat
met inschrijven. De geliefde plekken,
zoals direct na schooltijd zijn altijd als
eerste weg.
Tip 9: Kom op tijd
Het oudergesprek is meestal maar tien
minuten. Dus als je wat later komt, loopt
zo’n gesprek al snel uit en hebben andere ouders er ook weer last van dat het
uitloopt. Fijn als je op tijd komt voor de
juf of meester maar ook voor andere
ouders!
Tip 10: Geef de juf of meester eens
een compliment
Natuurlijk bespreek je het met de leerkracht als er iets niet goed gaat, maar
er zijn altijd ook dingen die wel goed
gaan en waar je blij mee bent als ouder.
Geef de juf of meester van jouw kind
daar eens een compliment over. Veel
leerkrachten zijn blij om te horen wat
ouders goed vinden of waar ze blij mee
zijn, want vaak krijgen ze weinig terugkoppeling van ouders. Ieder mens vind
het fijn om complimenten te krijgen,
dus een leerkracht ook!

Juffen en meesterdag verplaatst:
Op maandag 31 januari zou de juffen en meestersdag op it Fûnemint
zijn. Door de coronaperikelen (veel
zieke leerlingen en leerkrachten)
hebben we de dag verplaatst naar
14 maart. We willen graag dat iedereen er bij kan zijn. Op deze dag
vieren alle leerkrachten hun verjaardag en maken we er in de groepen een fijne, gezellige dag van!

Groepsouders ouderraad:
Ieder ouderraadslid heeft een groep waar hij/zij aanspreekpunt voor is. Zij worden ingezet voor diverse
schoolactiviteiten en kunnen u dus ook benaderen voor hulp.
Groep 1: Ingrid Dijkstra
Groep 2: Margriet Rienstra
Groep 3: Janneke Posthumus
Groep 4: Janneke Okkema
Groep 5: Jan Rispens
Groep 6: Nynke Meekma
Groep 7: Henderika Terpstra
Groep 8: Teatske Kamstra
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VEERTIG-DAGEN-TIJD
Ik ben dominee Maarten Mook en ik werk op ’t ogenblik 2 dagen per week bij de
Protestantse Gemeente te Wommels. Ik bezoek veel mensen uit de gemeente, ouderen, maar ook jongeren. Ik was op beide basisscholen om kennis te maken en te
ontdekken waar de kinderen elkaar elke dag ontmoeten en samen leren en spelen.
Hieronder schrijf ik over een project dat we doen in de kerk.

In het najaar en in het voorjaar viert de kerk zijn grootste feesten. In de decembermaand is dat het KERSTFEEST, met een periode van 4 weken die eraan vooraf
gaan, de ADVENTSPERIODE. In maart of april is dat het PAASFEEST met een
periode van ruim 6 weken die eraan vooraf gaan, de VEERTIGDAGENTIJD. Zowel
in de Adventstijd als in de Veertigdagentijd gebruikt de kerk in haar kerkdiensten
een kinderproject. Begin maart start het Veertigdagentijd project. Voor elk gezin
dat samen met de kinderen actief meedoet is er een gezinsboekje met als titel
“Ben je klaar voor het feest?” voor elke dag vanaf Carnaval tot aan Pasen staat er
iets in,; een spelletje, een uitleg, een puzzel enz. Wij, als kindernevendienstcommissie ,zouden het leuk vinden wanneer heel veel kinderen mee gaan doen. We
nodigen je op deze manier uit. Geef je even op bij de jeugdouderling, Wietske
Manshanden, bullbatser@msn.com, Freuleleane 17, 0640543988, tel. 0515333940. We hopen feestelijk naar het Paasfeest toe te leven.
Graag tot ziens. We hopen van jou (en je ouders) te horen !
Hartelijke groeten

ds Maarten Mook, mcmook@home.nl; 06 54913389

Doe je mee??

DOE JE

MEE ??
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