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Aan de ouders/verzorgers,   
 

De komende weken verkennen de kinderen een aantal emoties. 

Hebben ze die wel eens? En waar voelen ze dat in hun lijf? 

Ze horen verhalen en liedjes over kinderen met verschillende 

emoties. Bijvoorbeeld boos in de supermarkt, bang voor een 

prik. Met elkaar delen ze of ze weleens enge dromen hebben en 

denken ze na over de vraag of grote mensen ook weleens 

verdrietig zijn. Waarover? 

 

In het eerste Bijbelverhaal horen we over de lamme man die 

door vier vrienden bij Jezus wordt gebracht. Hij is heel blij dat 

hij geneest en weer kan lopen. In het tweede verhaal genezen 

tien melaatse mannen. Slechts één komt terug naar Jezus om 

god te danken. 

 

Jonge kinderen ontdekken dat ze allerlei gevoelens hebben. Ze 

ontdekken wat ze ermee doen. Ze worden bijvoorbeeld blij als 

iemand iets leuks met ze doet of iets lekkers voor ze maakt. 

Wat kunnen ze dan terugdoen? 

En als ze bang zijn voor een enge hond of het onweer, bij  wie 

zoeken ze steun? Wie vindt er troost bij een knuffeldier of 

huisdier? En als je boos bent, hoe kom je dan tot rust? 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 
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Coronamaatregelen 

 

 
Afgelopen donderdag zijn de leerlingen van groep 6 en hun leerkracht in quarantaine 

gegaan na een besmetting in de groep. De kinderen krijgen de komende dagen weer 

online lessen aangeboden. We hopen dat dit bij één groep gaat blijven. 

Voor alle ouders is het echter belangrijk om te weten, dat het zo ineens anders kan zijn 

en dat de kinderen noodgedwongen naar huis moeten. Probeer in alle gevallen een 

achterwacht te regelen. 

 

Op school proberen we zo goed als mogelijk de coronamaatregelen, die opgesteld zijn 

door het RIVM, in acht te nemen. De groepen hebben allemaal apart pauze en de 

leerkrachten komen niet gezamenlijk als team bij elkaar. Alleen voor noodzakelijk 

overleggen komen enkele leerkrachten op gepaste afstand bij elkaar. 

Op dit moment hebben we ook geen externen binnen de school, zoals kindercoach, 

beeldcoach, clinics etc. 

 

Ouders kunnen dus ook niet zomaar de school binnenkomen. Er dient een afspraak met 

de leerkracht gemaakt te zijn via de telefoon of teams en als het echt niet anders kan, 

dan na schooltijd in overleg met de leerkracht. Ouders moeten dan in de gangen een 

mondkapje dragen.  

 

 

            

13 april: Nationale Buitenlesdag 

 

Nationale Buitenlesdag | 13 april 2021   

 
Buitenles is gezond: de frisse lucht nodigt uit tot creativiteit. IVN Natuureducatie en 

Jantje Beton hebben een natuurles ontwikkeld met in de hoofdrol botanisch 

stoepkrijten. Want ook al lijkt het plein nog zo grijs, heb je al eens goed tussen de 

stenen gekeken? En wat is dat voor mos daar in de hoek? Vergeet dat stoepplantje niet! 

Leerlingen worden uitgedaagd door een groene bril te kijken en de anonieme plantjes 

een naam te geven. Alle groepen doen op die dag mee! 

 



 

 

Nijs fan groep 2 

 

Wat wie it fijn om om nei sa`n lange tiid wer nei skoalle te kinnen. En wat moai om te 

sjen dat bern sa fleksibel binne. Alles gie gewoan wer sa as foar “de lockdown”. 

De 1e wiken ha we oer de winter wurke. We koene hearlik yn `e snie boartsje.  

Eltse dei hâlde wy it waar yn `e gaten. De bern ha dit skoaljier al in protte ferskate 

waarkaartsjes op de wykkalinder hingje kinnen. 

Dizze wiken stean û.o. de emoasjes: bliid, bang, boas en fertrietlik sintraal. We hearden 

ferskes, ferhalen oer bern die ferskillende emoasjes hawwe en diene spultsjes dêroer. 

De bern koene har eigen erfarings fertelle en ek útspylje. 

D`r kamen ferhalen los fan bang wêze foar spinnen, enge hûnen, foar tonger en 

tsjuster……..en ek foar koroana. Spultsjes diene we mei in bal. Asto de bal hast jowst 

antwurd op de fraach: Wêr wurdsto bliid fan? 

D`r wie oandacht foar bliidskip en fertriet yn de famylje fan de bern. We ha mei de 

groep in mobile, in fôltsje en in boekje met fûgels en flinters makke. 

Yn febrewaris kaam in nije boartersfreon by ús yn `e groep: Senne Dijkstra. Wy hoopje 

datsto in moaie tiid by ús op skoalle hast Senne! 

 

 
 

 

 

Himmeldei 

 

In het voorjaar organiseert de Gemeente SWF samen met Groen Doen de Himmeldei in 

onze gemeente. Het doel is om mensen bewust te maken van wat zwerfafval met de 

natuur doet én natuurlijk om onze steden, dorpen en wijken schoner te maken. Zowel 

jong en oud gaan met elkaar de straat om de directe woonomgeving schoon te maken. 

Onze school doet hier ook al jaren aan mee en zal dit op 19 maart ook weer gaan doen. 

Met de handschoenen aan en grijpers en vuilniszakken mee, gaan zij bepaalde straten 

door om het zwerfafval op te pakken en zo hun directe omgeving weer schoon te maken. 

Aan deze buitenactiviteit zijn ook reguliere lessen gekoppeld. 



 

 

Rapporten en oudergesprekken 

 

 

 

 

Overlijden dhr. J.W. Hesslink 

 

Onlangs kregen we het bericht dat op 23 februari jl. dhr. J.W. Hesselink is 

overleden. Dhr. Hesselink was tot 1992 schoolhoofd op It Fûnemint. Veel ouders 

die vroeger ook op it Fûnemint hebben gezeten, hebben waarschijnlijk nog les 

gehad van dhr. Hesselink. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

 

 

 

* Agenda:           

  

 

* Voorlopig even geen extra activiteiten! 

 

 

 

* 16-17 maart:  VO-gesprekken groep 8 

* 19 maart:   Himmeldei groep 3 t/m 8 

* 23 maart:   juf Ellen jarig 

* 22-26 maart:  Oudergesprekken 

* 29 maart:   Ouderraadsvergadering 

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