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De komende weken is het Trefwoordthema “Waarom
verdien je iets?”.
Dit thema past natuurlijk heel goed bij de situatie waarin
we op dit moment met z’n allen zitten.
Iedereen verdient in ieder geval een compliment!
De kinderen verdienen een compliment voor de manier
waarop zij thuis aan het werk zijn, hoe anders het ook is.
De ouders verdienen een compliment voor de manier
waarop zij de kinderen begeleiden met hun huiswerk en
daarnaast ook nog hun eigen werk moeten doen.
De leerkrachten verdienen een compliment voor het online
lesgeven en daarnaast nog de begeleiding van de kinderen
in de Noodopvang en het maken van het lesprogramma..
We hopen dat we snel weer naar het ‘normale’ kunnen
terugkeren, want dat verdient iedereen!

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Even voorstellen
In de vorige Nieuwsbrief had ik al vermeld dat we twee nieuwe leerkrachten voor de
nieuwe groep 1 hadden gevonden, namelijk Geartsje Strikwerda en Geke Koopal.
Hieronder stellen zij zich kort voor.
Komend half jaar ga ik op donderdag lesgeven aan groep 1. Graag stel ik mij bij deze aan
jullie voor. Ik ben Geke Koopal, 26 jaar en samen met mijn vriend woonachtig in Workum.
Ik houd van sporten, reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Naast
één dag voor de klas doe ik de master orthopedagogiek aan de RUG in Groningen. Dit
schooljaar was ik al aanwezig als invalleerkracht op It Fûnemint en heb ik lesgegeven aan
verschillende groepen. In de afgelopen drie jaar heb ik zowel voor bovenbouwgroepen
als voor onderbouwgroepen gestaan.
Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het graag! Ik kijk ernaar uit om de kinderen en jullie
te ontmoeten.
Groetjes, Geke Koopal
-----------------------------------------------------Even voorstellen
Mijn naam is Geartsje Strikwerda. Ik ben 33 jaar oud en woon samen met mijn man in
Easterein. Vanaf 2011 ben in werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
Momenteel werk ik al een aantal jaren op de nieuwe fusieschool in Sijbrandaburen voor
groep 4&5. Daarvoor heb ik invalwerk verricht in alle groepen van de basisschool.
Binnenkort start ik op de maandag, dinsdag en woensdag bij CBS It Fûnemint in groep 1.
Ik kijk er naar uit om deze groep te verwelkomen bij de start op de basisschool. Ik vind
het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ook
staat zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs bij mij voorop. Daarnaast vind ik
het een mooie uitdaging om mee te ontwikkelen binnen het team.
Naast mijn werk rijd ik dressuur met mijn paard en men ik met twee shetlanders.
Ik kijk er naar uit om bij op It Fûnemint te starten en jullie persoonlijk te ontmoeten,
mochten de corona maatregelen het toestaan.
Juf Geartsje

(T)huiswerken
Inmiddels zijn de leerlingen al weer bijna 5 weken thuis aan het werken. Een erg
vreemde wereld om de kinderen via een beeldscherm les te geven. Toch zijn we op dit
moment erg blij met deze mogelijkheid, omdat we de kinderen dan toch even zien. Ook
de individuele gesprekjes met leerlingen worden als zeer waardevol ervaren. We merken
wel dat de ene leerling meer moeite heeft met thuiswerken dan de andere leerling. Dat
horen we ook van ouders. Wij begrijpen ook heel goed dat de omstandigheden zo anders
zijn, dan dat de kinderen normaal gewend zijn. Mochten er dus vragen zijn, schroom dan
niet om school of de leerkracht te bellen, zodat we samen kunnen kijken naar een
mogelijke oplossing.

Cultuur
Corona challenge ‘Hou vol’
Speciaal voor kinderen uit groep 4 t/m 8, is een lied over Corona geschreven. Het heet
‘Hou vol, hou moed’. Het is lied is gemaakt door Michiel Merkies van Kunstencentrum
Atrium en Gerrit Bloem van SBO de Súdwester. Ze hebben dit lied gemaakt, omdat ze
alle kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen een beetje willen opvrolijken.
Wij willen jullie vragen iets moois te maken op dit lied. Dat kan bijvoorbeeld een dans
zijn, een kunstwerk, schilderij, stopmotion, gedicht, spelen op een instrument of het lied
zingen in de karaokeversie! We vragen jullie om een filmpje te maken hiervan en dit op
te sturen. Het lied, filmpjes en info vind je op www.akte2.nl/houvol .
Filmpjes kunnen worden ingestuurd t/m 19 februari. Kinderen die meedoen maken kans
op het winnen van een gitaar, keyboard of djembé!
De winnaar wordt gekozen door niemand minder dan Syb van der Ploeg en Sytse
Broersma zanger en bassist van de Kast!
Om het jullie makkelijk te maken, sturen we een PDF mee. Ook vind je in de bijlage een
promofilmpje.
Kunst en cultuur is belangrijker dan ooit nu iedereen aan huis gekluisterd is en de
positiviteit en de creativiteit nodig heeft om steeds opnieuw om te gaan met de
veranderende werkelijkheid.

Hartelijke groet,
Annemarie van der Reijden, Aagje Bouwhuis en Piety Bouma
Akte2
Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn Kunsteducatie

Akte2_Corona
challenge promofilmpje.mp4

Via de rechtermuisknop, Packager shell-object-object , inhoud activeren
kunt u dit filmpje openen!

Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs
Komende week zullen de leerlingen en ouders een uitnodiging ontvangen voor de
verwijzingsgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs. Of dit op school of via Teams
plaats zal vinden is nog even onzeker. Dit hangt o.a. af van de duur van de Lockdown.

Klasbordapp
De leerkrachten maken allemaal al veelvuldig gebruik van de Klasbordapp. Iedere groep
heeft zijn eigen afgeschermde inlog. De leerkrachten delen in deze app veel belangrijke
informatie, foto’s en stukjes van de activiteiten van kinderen.
Helaas hebben nog niet alle ouders zich aangemeld bij de app en missien hierdoor soms
belangrijke informatie. Mocht u nog geen appaccount aangemaakt hebben, zou u dat dan
alsnog willen doen? U kunt de groepscode bij de leerkracht of bij mij opvragen!

Chatten via Teams
We merken dat er erg veel gechat wordt binnen Teams. Voor de (jongere) kinderen
natuurlijk weer een hele nieuwe en vaak ook leerzame ervaring. Het is wel verstandig om
als ouder regelmatig even de chat van de kinderen te controleren. We horen dat er ook
wel eens misbruik van wordt gemaakt door kinderen onderling. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Onder de online lessen mag sowieso niet gechat worden.

Basispoort
Van sommige ouders, meestal met een Appel Imac computer/laptop of Ipad, horen wij
geregeld dat ze geen geluid hebben bij programma’s van Basispoort of dat programma’s
niet willen openen. Vaak heeft dit te maken met de webbrowser van Safari. Als je de
app van Chrome of de browser van Chrome gebruikt om in te loggen, dan werkt het vaak
wel.

* Agenda:

*
*
*
*

5 februari:
16 februari:
20-28 februari:
23 maart:

meester Jappie jarig
juf Froukje jarig
Voorjaarsvakantie
juf Ellen jarig
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