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Een smak op het beton voelt hard en doet pijn, het aaien van
een konijn voelt zacht en plezierig. Voelen, tasten, is een manier
om contact te maken met stoffen, materialen, dieren,
mensen. In de prachtige Trefwoordreportage in dit thema zien
we hoe de twee jonge reporters ontdekken hoe ze een voor hen
vreemd paard kunnen leren kennen door aanraking. Stapje
voor stapje lukt het hen om contact te krijgen en elkaar aan te
voelen.
Het gevoel stelt ons in staat een relatie aan te gaan met de
wereld om ons heen. Zonder dit voelen gaan we als mens als het
ware ‘onvolledig’ door het leven. Anderhalve meter afstand,
geen lijfelijk contact, geen hand mogen geven, geen knuffel van
oma… we ervaren het als een echt gemis tijdens de
coronaperiode.

Gevoelens zijn op zich niet positief of negatief, ze overkomen
je. Emoties als verdriet, blijdschap, schaamte en angst vertellen
je hoe je een situatie ervaart, wat een relatie voor jou betekent
en wat het met jou doet. Het gevoel is een integraal onderdeel
van ons menszijn. Het is een laag in ons die empathie met de
ander mogelijk maakt. En samen met het verstand voor ons een
bron van kennis kan zijn.
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust hoezeer ons
voelen ons leven kan verrijken. Ze ontdekken hoe onze gevoelens
ons vertellen hoe we in relatie staan met onszelf en de wereld
om ons heen. En wat het betekent om, naast ons verstand, ook
ons gevoel serieus te nemen wanneer we voor keuzes komen te
staan
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Coronamaatregelen na de voorjaarsvakantie
De coronamaatregelen die de school heeft genomen en die de school volgt (zie de vorige
Nieuwsbrief) blijven tot nader orde ook na de voorjaarsvakantie van kracht.
Mochten er wijzigingen komen, dan melden wij die zo spoedig mogelijk!
De vorige Nieuwsbrieven kunt u ook altijd terugvinden op de website.

40-dagen tijd

Op 17 februari start de 40-dagentijd, een periode waarin we toeleven naar Pasen. De
leerlingen hebben deze week een 40-dagenkalender meegekregen van ds. Douwe
Wijmenga om thuis in de gezinnen elke dag kort aandacht te schenken aan deze
bijzondere tijd. De deuren van de kerktoren van Wommels staan de komende weken
open. Ook daar is een 40-dagenkalender te zien, die langzaam aangroeit. Een deel van de
paneeltjes die er opgehangen zullen worden, is door leerlingen van school gemaakt. Loop
gerust eens langs om te kijken.
Met warme groet,

Ds. D. Wijmenga

Code rood
Stichting CBO de Greiden, heeft net als veel andere scholenkoepels, het beleid dat bij
code rood de scholen gesloten zijn. Op dat moment is er dus ook geen noodopvang.
Bij code oranje wordt nog gekeken naar de omstandigheden van die dag.
Wij begrijpen dat het vervelend is dat u op het laatste moment soms nog opvang moet
regelen, maar veiligheid gaat voor alles! Als Stichting voelen we de verantwoordelijkheid
voor de leerkrachten, ouders en kinderen.
Laat duidelijk zijn dat het dus geen persoonlijke keuze is van de leerkrachten en zij er
dus ook niet persoonlijk op aangesproken mogen worden.

Schaatsen:
Vorige week hebben we heerlijk kunnen genieten van het ijs op de ijsbaan, op de vaarten
en de meren. Afgelopen vrijdag zijn de groepen 3-4-5 en 6-7-8 in twee groepen naar de
ijsbaan geweest i.p.v. de reguliere gymlessen. Wat hebben de kinderen genoten op de
ijsbaan. De foto’s kunt u vinden op de website.
Na afloop van het schaatsen had de familie Heeringa voor alle kinderen een beker
chocolademelk klaarstaan. Ook voor groep 2 stond er chocolademelk klaar.
Enorm bedankt voor dit mooie aanbod!

Rapporten en oudergesprekken

Beweegteam SWF
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met
games?
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam
hebben
het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.

Wat is SCAN & GO?
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met
QR-codes verstopt.
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker krijg je
een filmpje te zien van één
van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te
lossen
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs winnen!
Speluitleg

Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie
en een uitleg-filmpje.

Succes en heel veel SCAN & GO plezier!
Groetjes,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Alvast bedankt voor de medewerking!
Zijn er nog vragen dan horen wij het graag.
Met sportieve groet,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Beweegteamsudwestfryslan.nl
Marktstraat 2
8601 CT Sneek

Stil zitten in Coronatijd? Helemaal niet nodig! Doe mee met ons toffe spel Scan & Go!
Kun jij de QR-codes vinden? Of doe mee aan de coole activiteiten van de Wintergames.

Tennisclinic
Normaal gesproken hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 altijd een tennisclinic van
Nathan v/d Lecq. Helaas kan dat dit schooljaar niet doorgaan. In de bijlage vindt u wel
de folder die de kinderen normaal altijd mee naar huis krijgen.

* Agenda:

* Voorlopig even geen extra activiteiten!

*
*
*
*
*

20-28 februari:
16-17 maart:
23 maart:
22-26 maart:
29 maart:

Voorjaarsvakantie
VO-gesprekken groep 8
juf Ellen jarig
Oudergesprekken
Ouderraadsvergadering

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

