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Aan de ouders/verzorgers,   

 

De kinderen zijn afgelopen week gestart met het thema  

‘Ontbreken’.  Hierin komt o.a. ook het onderwerp ‘missen’  

in naar voren. Het gaat deze week over dieren en hoeveel 

ze voor mensen kunnen betekenen. En dan is het heel 

verdrietig als er één weg is. Zoekgeraakt. Je kunt je niet 

voorstellen dat jouw geliefde poes  niet meer terug zal 

komen. Je zult er alles aan doen om dat te voorkomen. 

Waarschijnlijk hebben meerdere kinderen dit wel eens 

meegemaakt. 

 

De herder in de verhalen is ook heel erg bezorgd als hij 

ontdekt dat een van zijn schapen niet terugkeert naar 

zijn kudde. Hij laat de andere schapen alleen om zijn 

zoektocht te beginnen. Want de kudde, het geheel, is niet 

meer compleet zonder dat ene schaap. Hij wordt gemist 

en daarom gaat de herder op zoek. 

 

De kinderen horen in deze week dat het heel verdrietig is 

als je iets dierbaars mist. Zeker als je er heel veel van 

houdt.  

 

Daarna zal het onderwerp verder gaan met het gemis van 

mensen. En dat herkennen de kinderen natuurlijk ook. Een 

groep is pas compleet als iedereen er is. Missen de 

kinderen in de klas elkaar ook? Stel dat een vriendje ziek 

is, hoe ervaar je dat dan?  

En wat doet het met je als iemand er niet (meer is)? 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 
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Studiedag team 

 

Nog even ter herinnering. Op 13 maart hebben we de Studiedag met het team over 

coöperatief leren. De kinderen zijn dan vrij! 

 

 

 

Nieuwe leerkracht groep 1             

 

Op de donderdag komt juf Akke Froukje Kuipers sowieso tot de meivakantie voor  

groep 1, naast juf Grietje te staan. Wij wensen juf Akke Froukje veel werkplezier toe 

bij ons op school. Juf Akke Froukje heeft vroeger zelf ook op It Fûnemint gezeten. 

 

 

 

 

 

Wommels 75 jaar bevrijding 

 

Op vrijdag 17 april staan we met beide scholen stil bij de bevrijding van Wommels, 75 

jaar geleden. In Wommels is een werkgroep actief die op die dag een activiteit 

organiseert in het dorp voor diverse groepen. Wij, als beide scholen, vinden het erg 

belangrijk dat we onze kinderen vertellen en laten zien wat er in die tijd allemaal 

gebeurde in en rondom Wommels. In de groepen zal er dus ook ruimschoots aandacht 

aan worden besteed.  

 

 
 

 



 

 

 

Naschools aanbod 

 

Binnenkort zal u een mail ontvangen over het naschoolse aanbod van kaatsen voor de 

groepen 6/7/8. Dit zal gaan plaatsvinden op dinsdagmiddag direct na schooltijd in de 

gymzaal van school. Er kunnen rond tussen de 13 en 16 leerlingen meedoen. Deze lessen 

worden gegeven door Jappie Wijnia en Wichard Deinum. 

 

 
 

Nieuws uit groep 7 

 

 Nieuws uit groep 7: Opmerkelijke gebeurtenissen! 

 

De voorleeswedstrijd  

Ik heet Jada en zit in groep 7.  Ik doe mee aan de voorleeswedstrijd.  De 

voorleeswedstrijd is een wedstrijd, waarbij je moet voorlezen. Maar daarvoor moet je 

we eerst door de voorrondes. Deze rondes zijn in de klas. In de groep had ik de GVR 

voorgelezen. En daarbij mochten twee door. Ik was als vierde aan de beurt. En vond het 

heel spannend. Toen iedereen klaar was mocht de klas stemmen ( en natuurlijk de juf ). 

Ik was als … eerste geëindigd!.  

Toen kwamen de rondes voor de school. Deze keer vond ik het nog spannender. En toen 

ik de kinderen van groep 8 hoorde voorlezen dacht ik:’ ik kan niet meer winnen. 

 Na het weekend werd bekend gemaakt wie had gewonnen. Juf zei:’ degene die heeft 

gewonnen zit niet in groep 8. Ik dacht meteen dan maak ik misschien nog wel kans. De 

winnaar is namelijk ……………………………………………..  Jada !!!. ik dacht meteen :’ heb ik 

gewonnen ik kon het gewoon niet geloven. Toen kreeg ik een kaartje met schoolkampioen.  

Ik moet nu 3 maart in de bieb van Sneek voorlezen dan lees ik het boek Prutje. 

 

Groetjes Jada      

      
 

 



 

 

Een panna kooi in Wommels  

Er komt misschien een panna kooi in Wommels. We gaan  

langs de deuren om handtekeningen te vragen. We gaan    

de handtekeningen naar de gemeente brengen. Dan gaan 

we even kijken wat ze er mee gaan doen. We hopen dat 

 de gemeente het er mee eens is. We willen graag een panna 

kooi met kunstgras:  dit soort panna kooi bedoelen wij. 

 

 

 
 

Bedacht door Habtamu, Lize, Daniel en Henk-jan 

 

 

           

 

Bis is een afkorting van Berne iepen loftspul. Er deden in groep 7 4 kinderen auditie 

voor bis Lieke, Emma, Jada en als laatste Elisah. De eerste auditie waren we heel 

zenuwachtig.  We moesten dansen met Wytske, zingen met Joke, en acteren met Romke 

en Sjoerd. Het was bij het acteren heel grappig en bij het zingen leer je gelijk dingen. 

Het dansen moesten we een dansje doen op muziek. Ze zeiden toen het klaar was dat die 

avond sowieso het bericht zou komen of we door waren of niet. Die avond dat we het 

bericht hadden gekregen belden we elkaar om te vertellen of we door waren of niet. 

Emma, Jada en Elisah waren door en Lieke was helaas afgevallen. De volgende dag was 

de volgende auditie al. We moesten eigenlijk voor het grootste deel het zelfde doen 

alleen moesten we solo zingen. Dat vonden we alle 3 heel spannend. Bij het acteren 

moesten we al een week van te voren een toneelstukje uit het hoofd leren en dat op de 

2e auditie doen. We moesten verschillende dingen spelen van heks tot prinses. Het was 

best wel grappig. Aan het einde vertelden ze dat we  die middag de mail weer zouden 

krijgen.  Jada en Elisah waren die middag bij elkaar en toen ze het te horen kregen dat 

ze door waren en mee mochten doen, gingen ze helemaal springen en gillen, zo blij waren 



 

 

ze. Toen ze Emma belden had Emma de mail nog niet gezien. Toen ze keek was ze helaas 

niet door de 2e auditie. Toen ze er voor het eerst naar toe gingen was het best 

spannend. Ze gingen de eerste paar keren het hele skript door lezen en ze kregen te 

horen welke rol ze hadden. Jada is de stiefmoeder van Jistkepoester en ze is Hans syn 

mem. Elisah is Grytje. Ze waren beiden. heel blij met hun rol. Toen ze klaar waren met 

het skript door lezen gingen ze echt repeteren met de tekst en liedjes. Het was dus 

heel erg leuk!  Gemaakt door: Lieke, Emma en Elisah. 

 

   
 

     
                                                                 

 

 

Nijs út groep 1 
 

Nijs út groep 1A 

It liket hast wol maitiid! Derom hawwe wy de buorkerij yn’e klasse helle. Wa wennet der 

op de buorkerij? Dat is de boer. Hy hat it mar drok, bisten iten jaan, trekker ride, 

melke, meanne en noch folle mear! Wiebe fertelt wat syn heit allegear docht. Ek helpt 

hy wolris mei. 

 
 



 

 

Der wenje ek allegearre bisten op de buorkerij; kij, skiep, katten, hynders, hinnen, in 

hoanne, bargen, geiten, lamkes, kealtjes en in bolle! Op woansdei foar de fakânsje hienen 

de bern allegear in (knuffel) bist meinommen nei skoalle . Der wienen grutte en lytse 

bisten. Se binne hiel leaf yn’ e klasse west! 

 
 

Juf Welmoed (stagiaire) hat mei de bern in baarch ferve. Der wie reade en wite ferve… 

mar dat is net de kleur fan in baarch. Hoe moat dat no? Dat wisten de bern wol. Dat 

moat troch elkoar. Jawis, dan krij je in roze kleur! Se binne prachtig wurden! Sa binne 

der ek kij makke fan doaskes en trekkers fan papier en kralen. Echte keunstwurken! 

 

    
 

Mei elkoar binnen wy oan’t sjongen west, “Hoe gaat de boer naar de veemarkt toe”, 

derby moatte se klappe, stampe en tegearre dûnsje. Ek it ferske “Old Mc Donalds had a 

farm” kinne se al goed sjonge. It Fryske ferske mei ek net ûntbrekke, “Efter de pleats 

fan omke Geart”. Dat giet oer in baarch dy’t yn’e sleat sit, mar der hiel graach út wol.  

Nije wike geanne wy nei de buorkerij fan Wiebe! Wy hawwe der sin oan!  

 

In knuffelgroet fan groep 1A. 

 

 



 

 

 

Kaatsen 

 

 

 

Uitnodiging Wintertraining 

KF Easterein en KF Wommels 
 

Op 20 maart starten de wintertrainingen van KF Wommels samen met KF Easterein. De training zal 

plaatsvinden in ‘Sporthal de Greidhoeke’ te Easterein. Er zal worden getraind op de volgende 

datums: 

 Kabouters/Welpen Pupillen/Schooljeugd/Jeugd 

20 maart 15.45-16.45 16:45-17:45 

27 maart 15.45-16.45 16:45-17:45 

3 april 15.45-16.45 16:45-17:45 

10 april 15.45-16.45 16:45-17:45 

17 april 15.45-16.45 16:45-17:45 

24 april 15.45-16.45 16:45-17:45 

 

Ook zal er dit jaar gezamenlijk zomertraining worden georganiseerd, we kunnen de trainingen 

daarom als volgt aanbieden: 

- Kosten hele pakket(zaal -en veldtraining) € 25,00 

- Kosten alleen zaaltraining   € 12,50 

- Kosten alleen veldtraining   € 17,50 

Opgave kan via www.kfeasterein.nl of www.kfwommels.nl 
Leden van KF Wommels mogen zich ook opgeven in de KF Wommels jeugd groeps app. 
 
Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Jan Schurer van KF Easterein  
of Wichard Deinum 06-50827103  / Jappie Wijnia 06-33044630 van KF Wommels. 
 
Een sportieve groet en tot snel!!! 



 

 

 

Cultuur 

 

Theatertip maart 2020: 

Adios, een troostrijke ode aan de liefde  

 
Het Houten Huis, familievoorstelling  7+ 

Zat. 7 maart 2020 – 14.30 uur 

  

           
Het Houten Huis is het beeldend muziektheatergezelschap van het Noorden, dat 

familie-voorstellingen maakt die door het hele land én tot ver over de grens te zien zijn. 

Het Houten Huis staat symbool voor het leven, waar het soms ook iets piept en kraakt 

of waar een onverwachte gast langskomt. Zo ook in de voorstelling Adios, waarin een 

vervlogen wereld van een oude vrouw tot leven. 

Deze voorstelling biedt handvatten om met je kinderen, kleinkinderen, of anderen te 

praten over de thema’s liefde en afscheid. Twee onderwerpen die vaak hand in hand 

gaan, maar die niet lastig bespreekbaar hoeven te zijn.  

Wonderschone muziek, ontroerend en breekbaar spel, vol ingenieuze, humorvolle 

vondsten maken van Adios een voorstelling die tot tranen roert. 

Meer info en kaarten: 

https://theatersneek.nl/voorstelling/adios-een-troostrijke-ode-aan-de-liefde/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://theatersneek.nl/voorstelling/adios-een-troostrijke-ode-aan-de-liefde/


 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

 

* 28 februari:   Groep 8 naar het Woudagemaal 

* 3 maart:    Voorleeswedstrijd Sneek- Jada Geerstma 

* 12 maart:    Groep 5 topotoets 

* 13 maart:    Studiedag—kinderen vrij! 

* 23 maart:    Vergadering ouderraad 

* 26 maart:    Vergadering leerlingenraad 

 

 

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