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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Vanaf volgende week starten we met het thema ‘Verbinden’.  

Mensen kunnen als los zand langs elkaar leven, maar ze kunnen 

ook hechte gemeenschappen vormen omdat ze onderling 

verbonden weten. ‘Verbinden’ is een relevant thema omdat 

verbondenheid waardevol is maar niet vanzelfsprekend. 

Tegenstellingen tussen bijvoorbeeld arm en rijk, autochtoon en 

allochtoon of laaggeletterden en hoogopgeleiden kunnen zorgen 

voor spanningen. En de toenemende individualisering zorgt niet 

zelden voor vereenzaming. 

De behoefte aan verbinding wordt steeds sterker uitgesproken. 

Het is een voorwaarde voor een humane en solidaire samenleving 

waarin mensen en voor en met elkaar willen zijn. Dat ligt in de 

lijn van onze geschiedenis die mede bepaald is vanuit een 

christelijk en humanistische traditie. 

De ervaring van verbondenheid is onmisbaar voor de vorming en 

ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat het deel 

uitmaakt van een groep waarbinnen de groepsleden een band 

hebben en elkaar steunen. Een gemeenschap waarin waarden en 

normen gedeeld worden zodat je weet waar je aan toe bent en 

wat er van jou verwacht wordt. 

 

De kinderen onderzoeken waar ze zelf verbondenheid ervaren, 

binnen de groep, de familie of zelfs het land. Ze ontdekken 

welke betekenis dit voor hen heeft en waarom het waardevol is. 

En ze onderzoeken hoe de verbondenheid tussen de mensen 

gestimuleerd kan worden door samen eten, door te delen wat je 

hebt en door samen te lachen en muziek te maken. 

 

Verbinding heeft ook te maken met duurzaamheid, een 

onderwerp waar we binnenkort mee aan de slag gaan tijdens de 

projectweken. Hier leest u meer over verderop in deze 

Nieuwsbrief. 

 

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! 

 

 

 

Himmeldei 2020             

 

Ook dit jaar doen we als school weer mee met de Himmeldei, die georganiseerd wordt 

vanuit de gemeente. Op vrijdag 20 maart zullen de kinderen met vuilniszakken en 

grijpers door het dorp lopen om het afval zoveel mogelijk op te ruimen. 

 

 

 

 

 

Projectweken over duurzaamheid 

 

Op vrijdag 20 maart starten we met ons schoolproject over “Duurzaamheid”. De start 

van de projectweken zal de Himmeldei zijn. Alle groepen zullen aan de slag gaan met het 

schoner maken van Wommels. Bewust worden van de eigen omgeving. Duurzaamheid is 

een heel breed begrip. 

 

Wat betekent ‘duurzaamheid’ eigenlijk? 

 

Duurzaamheid betekent dat je rekening houdt met wat mensen, die na jou leven, nodig 

hebben zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven. En dat je waardering hebt voor 

andere mensen en alles wat in de wereld om je heen bestaat. Duurzaamheid betekent 

niets meer en niets minder dan ‘blije mensen op een gezonde aarde’ en ‘er is altijd 

genoeg voor iedereen’. 

 



 

 

 
 

Wat betekent een ‘gezonde’ aarde? 

 

Om dat te begrijpen moeten we kijken naar hoe de natuur werkt. Het is een ‘natuurlijk 

proces’. De bron van het leven op aarde is de zon. Zonlicht laat planten groeien die weer 

worden gegeten door dieren. Dieren gaan dood of eten elkaar en na afbraak of vertering 

leidt dat weer tot mineralen waar planten van kunnen groeien. De aarde speelt daarin 

een bescheiden maar belangrijke rol. Allerlei mineralen komen geleidelijk in de grond 

terecht. En mineralen kunnen weer in de natuur terecht komen door bijv. een 

vulkaanuitbarsting of het afslijten van bergen. 

 

Waarom wordt onze aarde minder gezond? 

 

De mens verstoort het ‘natuurlijke proces’ op verschillende manieren. Als we dat 

begrijpen, dan weten we gelijk wat we kunnen doen om de aarde weer gezond te maken. 

Dat is namelijk precies het omgekeerde. 

 

We halen grote hoeveelheden stoffen en mineralen uit de aarde, zoals olie en steenkool, 

koper en ijzer en we doen dat zó snel dat de aarde geen tijd krijgt om weer genoeg 

nieuwe stoffen en mineralen te maken. Onze grondstoffen raken dus op. 

We brengen veel stoffen in de natuur, zoals vieze uitlaatgassen van auto’s en fabrieken, 

maar ook gif, dat niet door de natuur afgebroken kan worden en vaak schadelijk is. We 

maken de natuur dus steeds viezer. 

We breken de natuur steeds verder af terwijl de aarde dit hard nodig heeft om voor 

ons schone lucht, schoon water en schone landbouwgronden te maken. De aarde kan dat 

niet voor ons doen als de hoeveelheid natuur steeds minder wordt. 

Omdat er op deze wereld ook veel mensen ‘niet-blij’ zijn, is het moeilijk om de dingen die 

we doen te veranderen. Elk mens wil eerst voldoende voedsel, een huis om in te wonen, 

kleren en schoenen om te dragen, niemand wil bang zijn vanwege oorlog, kinderen willen 

naar school kunnen en ieder mens wil door een dokter geholpen kunnen worden als dat 

nodig is. Mensen willen eerst dat soort dingen regelen voor zichzelf. Pas dan komt er 

aandacht voor de natuur. Het is dus belangrijk dat we ook allemaal ‘blije mensen’ kunnen 

zijn willen we onze aarde weer gezond kunnen maken. 

 

Mogen we dan niks meer? 

 

Bomen kappen en vissen vangen kan prima, als je het maar niet teveel doet. Want als je 

teveel vis vangt, dan kunnen de kleine vissen niet meer groot worden en nieuwe visjes 

maken. Op een dag heb je dan geen vis meer. Nog een voorbeeld: boomwortels zorgen 



 

 

ervoor dat water in de grond opgenomen kan worden. Maar als grote stukken bos gekapt 

worden, dan is er niks meer wat dat water vasthoudt en krijg je modderstromen. 

 

En er komen steeds meer mensen op onze aarde. Die moeten allemaal kunnen eten, die 

worden ook allemaal steeds ouder en die willen ook allemaal steeds meer spullen hebben. 

Al die mensen moeten natuurlijk ook ergens wonen waar geen natuurrampen plaatsvinden 

en waar geen oorlog is. Geen makkelijk verhaal dus.. Het is best moeilijk, maar het mooie 

is, je kunt er zelf iets aan doen. 

 

Wat kunnen we zelf doen? 

 

Een van de belangrijke stappen die we moeten maken is dat we minder of geen fossiele 

brandstoffen, olie, gas en kolen nodig hebben en we de grondstoffen die we al uit de 

aarde hebben gehaald, steeds weer opnieuw gebruiken. Dus zorgen dat we geen afval 

meer hebben, omdat we het afval opnieuw gebruiken (recyclen). Steeds opnieuw en 

opnieuw en opnieuw. Als in een cirkel waar nooit een einde aan komt. We gooien dus niks 

meer weg maar gebruiken alles opnieuw. 

 

We kunnen dus ‘blije mensen op een gezonde aarde’ zijn met als doel ‘er is altijd genoeg 

voor iedereen’ als we ons gaan houden aan vier spelregels: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Nieuws uit groep 5 

 
 Op maandag 10 februari kregen we prachtig nieuws te horen in onze groep! We hadden namelijk 
meegedaan aan een kleurwedstrijd en iemand uit onze klas had een prijs gewonnen. Oh, wat was het 
spannend , want er waren verschillende prijzen bij Streetjump Leeuwarden te winnen (1 uur jumpen 
met de hele school, 2 uren jumpen met de klas of 1 uur jumpen met de klas). Een dag later kwam de 
mevrouw van Streetjump langs en vertelde ons dat we een uur mochten springen met de hele klas. 
Er ging luid gejuich op! Hier had iedereen wel zin in! Omdat Neysa de prijs in de wacht had gesleept, 
kreeg ze nog een mooi A4-tje waarop de prijs stond vermeld. Binnenkort maken we een afspraak om 
lekker te gaan springen!  
 

 

 
                                                                  

Ook hebben we 12 februari een uitstapje gemaakt naar Museum Joure. We leerden deze ochtend over 

de geschiedenis en de productie van koffie en thee.  

 

Sil uit groep 5 schrijft het volgende over het bezoek: 

 

We waren in het museum Joure. Het was een heel oud gebouw. Het was super leuk en we hebben een 

theezakje gemaakt. We hebben ook snoep geproeft en geroken. Ik heb koffiebonen gevoeld. We waren 

als eerste klaar. Ik zat in het groepje bij Evy,Lars en Nynke. We waren een en een half uur in het 

museum. Het was een heel groot gebouw. Ze maakten vroeger koffie en thee. Thea en Anja gaven 

uitleg. 

 

Hieronder het verhaaltje van Danny uit groep 

5 : 

 

Ik ben met de hele klas in het museum geweest 

en het was heel leuk, want we mochten 

theezakje maken en koffiebonen malen. En dat 

was heel leuk. En de mevrouw die ons uitleg 

gaf heette Thea. En de man die koffie en thee 

heeft bedacht woonde in een heel klein huisje. 

 

We kijken terug op een zeer geslaagd bezoek 

aan Museum Joure! 



 

 

  

 

Nijs út groep 3 
 

En alwer oer de helte fan it skoaljier.  

Juf Ellen Hiemstra is  alwer in skofke bij ús yn ’e groep. En hieltiid mear nimt se de 

lessen oer. Soms wol efkes wenne mar ek wol hiel leuk.  

Doe’t de bern op skoalle kamen fannemoarn (11 maart) foel it de mearsten al op dat al ús 

letters fan it letterboerd misten. Juf tocht dat se meinommen wiene…..mar troch wa??? 

Om âlve oere hiene we hjoed in foarstelling yn ús eigen klasse (fan juf Ellen en har 

studzjegenoaten. We hiene allegearre in tagongskaart krigen en koene sa oanskowe nei’t 

skoft.  

It gong oer Beppe Brom en har letterwinkeltsje. Yn dat winkeltsje wiene allegearre 

letters mar ek yn har jas hongen allegear letters. Der kaam in frou foarby dy’t net wist 

wat letters wiene. Mei beppe Brom en de bern hat se alfêst wat letters learre kinnen. 

         
En gelokkich oan ’e ein krigen wy al ús letters wer werom. 

12 maart is de ôfslúting fan thema 6  “Feest”. Mei in echt feestmiel, spultsjes en 

ferklaaide bern.  

(Thema 5 soene we ôfslúte mei in besoekje oan’e knuffelpoli mar twa wike lyn krigen we 

berjocht dat it net trochgean koe, te begrypen mar wol jammer fansels. We hiene der 

wol sin oan) 

 

Nije wike los mei it nije thema….en dat giet oer “Zon, maan en sterren”.   Miskien geane 

we de loft wol yn 😊 

In groet fan groep 3, juf Ellen en juf Zwaantje!  

 



 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

De afgelopen weken hebben we weer een paar nieuwe leerlingen op school mogen 

begroeten. Jurre Akkerman, Jeldau Greidanus, Daan de Boer en Amélie van Dord zijn in 

groep 1 gekomen. Wij wensen hun veel plezier toe op school en hopen dat zij zich snel 

thuis zullen voelen. 

 
 

 

 

Jada Geertsma en de finale van de voorleeswedstrijd 

 

Hallo ik ben Jada van de voorleeswedstrijd.  

Dinsdag 3 maart had ik in de bibliotheek van Sneek de VOORLEESWEDSTRIJD!!! Toen 

ik op school was had ik helemaal geen zenuwen. Maar rond 6 uur kreeg ik veel zenuwen. 

Naast mijn vader en moeder mocht ik ook nog twee mensen meenemen. Ik koos voor mijn 

opa en oma. Ik had nog twee keer voor mijn vader geoefend en nog een paar dingen 

aangepast. En toen was het zover,  ik ging in de auto op naar de voorleeswedstijd.  

Toen we er waren had ik heel veel zenuwen. Ik was als derde aan de beurt. Ik kreeg een 

zender op en toen begon ik. Het ging voor mijn gevoel heel goed. Ik verslikte me wel, 

maar dat maakt niks uit.  

Nadat er zeven waren geweest was het pauze toen mochten even wat drinken. Daarna 

gingen we verder.  

De jury ging naar een kamertje. Ondertussen gingen drie mannen een stukje van hun 

toneelstuk laten zien. De mannen die dat deden praatten in het begin met ons. Over dat 

we het spannend vonden en nog een paar dingen. Ook praatte een man met je ( voor 

publiek ) voordat je ging voorlezen.  

Toen kwam de jury weer terug. Ze zeiden:’’ willen naar voren komen Jada en nog twee 

meisjes. Ik vond het zo bijzonder dat ik al in de top drie zat. Toen werd er bekent 

gemaakt wie de winnaar was en wie door mocht naar de volgende ronde. Ik was 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2!!! 

Ik kreeg een boekenbon van 12,50 euro helaas ben ik niet door na de volgende ronde. 

 

Groeten Jada 

 



 

 

 
 

 

 

Foardrachtskriich 

 

In pear jier lyn moasten wy spitigernôch ôfskie nimme fan de Foardarchtskriich mei it 

ta ziele gean fan de gemeente Littenseradiel. Dit wie in gedichtenwedstriid foar de 

learlingen fan groep 5 o/m 8 fan de skoallen yn Littenseradiel. Mei ferskillende skoallen 

fan CBO de Greiden wolle wy dit wer oppakke. De foarrondes by ús op skoalle sille 

plakfine op moandei 6 april. De twa winners fan groep 5/6 en twa winners fan groep 7/8 

gean nei de finaleronde, dy ‘t plak fine sil yn Lollum. Der komt ek noch in mail oer. 

 

 

 

 

Naschools aanbod kaatsen 

 

Vanaf dinsdag 31 maart zullen er vanaf 14.15 uur kaatsclinics plaatsvinden in de gymzaal 

o.l.v. Jappie Wijnia en Wichard Deinum. Deze clinics duren ongeveer een uur en zijn voor 

de leerlingen van groep 6/7/8. Er kunnen maximaal 16 leerlingen meedoen. VOL=VOL!! 

We verwachten van de kinderen die zich hebben opgegeven, dat ze er ook zijn. 

 

Graag aanmelden via funemint@degreiden.nl voor vrijdag 20 maart!  
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* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

* 12 maart:    Groep 5 topotoets 

* 13 maart:    Studiedag—kinderen vrij! 

* 23 maart:    Vergadering ouderraad 

* 26 maart:    Vergadering leerlingenraad 

* 31 maart:                                Start naschools aanbod: kaatsen 

 

 

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

 

 

http://www.itfunemint.nl/
http://www.facebook.com/

