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Iedereen voelt zich weleens bang, moe, verlegen of
verdrietig.
Veel kinderen zullen het op die momenten fijn vinden als
iemand naast ze komt staan en ze helpt. Daardoor voel je
je weer een beetje sterker. Maar hoe doe je dat, iemand
sterken? Soms is dat best lastig en weet je niet precies
wat iemand nodig heeft. Het begint met goed kijken en
luisteren naar wat de ander fijn vindt. Zo komen de
kinderen er misschien wel achter dat die verlegen jongen
het fijn vindt als je hem vraagt om mee te spelen.
De Bijbelverhalen gaan weer verder over Johannes die op
het eiland Patmos zit. Hij krijgt opnieuw een droom die hij
opschrijft. Over de sterke, boze draak en een klein
lammetje. En over hoe het goede het uiteindelijk wint.
Kinderen delen hun leven met anderen en maken deel uit
van een groep. Tijdens de les zien de kinderen hoe je
samen sterk staat en waarom het fijn is om bij een
sterke groep te horen. We gaan ook kijken hoe je samen
iets voor elkaar krijgt, wat je alleen nooit lukt. Op de
laatste dag van de week gaan we dit ‘vieren’. Dit om nog
meer onderlinge verbondenheid te krijgen.
Tijdens deze weken ontdekken de kinderen hoe je samen
sterk staat en waarom je samen meer bereikt dan alleen.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Coronamaatregelen

Op dit moment zijn alle groepen gelukkig weer op school en we hopen dat dit ook zo
blijft.
De coronamaatregelen (inloop school, handen wassen, groepen apart pauze etc.) blijven
eerst nog van kracht.
Als leerkrachten komen we ook nog niet bij elkaar en vergaderen nog steeds via Teams.
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.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april doen alle groepen (2-8) mee aan de Koningsspelen. Voor iedere
groep is er een tijd ingepland, waarin de kinderen verschillende spelletjes en sporten
zullen gaan doen. Helaas dit jaar geen gezamenlijke activiteiten. De activiteiten zullen
zoveel mogelijk buiten plaats vinden.
Groep 1 zal op donderdag 22 april aan de slag gaan met de Koningsspelen.

De kinderen mogen verkleed in het oranje naar school komen!!

Juf Zwaantje
De komende weken zal juf Zwaantje niet op school zijn i.v.m. een medische ingreep.
Onlangs is bij haar een kwaadaardige melanoom weggehaald en nu wordt ze komende
dinsdag weer geopereerd om meer spul weg te halen.
We wensen haar heel veel beterschap toe!

Nijs fan groep 1
In berichtsje fan groep 1B.
Us earste stikje yn ‘e nijsbrief. Wy binne nei de lockdown begûn mei dizze groep 1. De
earste wiken moasten wy oan elkoar wenne en moast earst alles útlein wurde. Namentlik
it wurkjen mei in planboard en it sjen wannear’t je ‘hulpje’ binne. It wie allegear best
spannend. Fansels wie it leuk om te ûntdekken hokker hoeken der binne en wêr as je dan
mei boartsje kinne. Yn koarte tiid hawwe de bern harren plakje fûn.
De ôfrûne twa wiken binne wy oan ‘e gong west mei it tema ‘maaitiid’. Wy hawwe wurkjes
makke oanslutend op ‘e maaitiid en wy hawwe it yn ‘e kring hân oer wurden dy’t by de
maaitiid heare. Der binne moaie blommen dy’t by de maaitiid heare, sa as de ‘narcis’ en
‘blauwe druifjes’. Ek hawwe wy oan it tellen west mei ljipaaien (gjin echte fansels). De
bern binne hurd oan it wurk west mei de knutselwurkjes. De klasse waard hieltyd
geselliger.
Foarige wike hawwe wy peaske fiert. De bern hawwe in placemat makke en in aaike
fersierd. Dernei sieten wy oan in lange, moai fersierde tafel te iten. Ek binne wy oan it
sjongen west en hawwe wy nei it peaskeferhaal lústere.
De kommende moanen komme der wer nije bern by. Wy sille beginne mei oare tema’s. As
der in nij tema begint, litte wy dit witte op Klasbord. Dizze app jout jim mear ynsjoch yn
wat wy op skoalle dogge. Sa kinne jim it der thús mei jim bern oer hawwe. Boppedat fine
wy it moai om ferhaaltsjes en foto’s mei jim te dielen!
Hjir ûnder fiene jim noch wat foto’s.
Groetnis,
De juffen fan groep 1B

Invalleerkrachten
De afgelopen weken hebben we verschillende keren gebruik moeten maken van
invalleerkrachten en leerkrachten van It Fûnemint die meerdere dagen extra gewerkt
hebben om er voor te zorgen dat de groepen naar school konden blijven gaan.

Nationale buitenlesdag
Gisteren hebben alle groepen meegedaan aan de Nationale buitenlesdag. Rekenen, taal
en het verkennen van de natuur in de eigen omgeving. De kinderen vonden het heerlijk!

Meer foto’s vindt u op de website van school!

Nijs út groep 3
Ja, der sjitten wy wat núver de Kryst yn mei syn allen, mei âld en nij waard er net
sketten. (as miskien ek wol hjir en dêr) Yn elts gefal begûn de klasse yn jannewaris
‘online’. Foar de measten wie dit earst efkes wenne mar al gau wiene we allegearre op
streek. Thús as op skoalle, it makke neat. Fia app’s, mail en teams bleauwen we yn
kontakt.
Mar wat wie it ferskrikkelike moai doe’t we allegearre wer nei skoalle mochten/koene.
En wêr at ik my oer fernuvere ha is hoe maklik de bern werom kamen mits febrewaris.
Hjir in rigeltsje, dêr in rigeltsje en se pasje har sa wer oan. Ferline jier wie it frjemd

om werom te kommen, no wie it alinne mar noflik om elkoar wer te sjen en binne nije
rigeltsjes maklik oan te nimmen en te folgjen at we mar wer mei elkoar wêze kinne.
We koene sels noch mei elkoar de iisbaan op. Jammer genoch bruts Roan K. syn skyne en
der hat er noch lang lêst fan hân. Mar ek dat giet no de goeie kant wer út.
Sels tinke je wol ris….. soe it oait wêr?? At se it mei Trefwurd oer skoalreiskes ha….dat
by de measte bern fan disse groep dus ‘skoalreiske’ in wurd is wat je útlizze matte….
Mar fjirder ha we in protte nocht mei elkoar. De briedmaschine oan en Peaske fiere mei
de eigen groep. Lekker searnt aaike derby wie efkes regele troch in âlder al skrokken
we wol doe’t it aaibakje iepen gie..disse aaikes hiene eagjes,,,haha, moasten wy se
fansels wol fjirder fersiere en dernei op ite as meinimme want se wiene ek hast te moai
om op te iten.
Nei de Peaske wer op skoalle, we koene moai wat dagen fuortstreepje op ús
ôftelkalinder. De earst gatsjes sieten al yn’e aaien en we hearden se al piepjen. En
woansdie wiene de earste pykjes al út it aai. No noch efkes ôfwachtsje hoefolle it er
wurde, mar it is prachtich om dit nije libben te sjen.
Sido hat ús rûn de Peaske ferruile foar groep 4. Wy winskje him der ek in protte nocht
ta. Fan klasgenoat is hy no ús buorman wurden.

Ouderraad
Twee weken terug hebben we weer de ouderraadsvergadering gehad. Tijdens
deze vergadering hebben we onder andere de volgende zaken besproken:
- paasviering
- inzet van de Klassenouder
- verkeerszaken in -en rondom de school (vanuit de Verkeerscommissie)
- zaken die spelen in de school rondom de coronamaatregelen
- rapporten
- financiën -schoolfonds
- schoolpleincommissie

Mocht u iets hebben voor de vergadering, dan kunt u altijd even contact
opnemen met de klassenouder, zodat die het mee kan nemen in de vergadering.

Groep 8 en theoretisch verkeersexamen
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep uitslag gekregen van het
theoretische gedeelte van het Verkeersexamen.
Alle kinderen zijn geslaagd!!! Hierbij feliciteren we alle leerlingen van groep 8.
Op 31 mei is het praktisch verkeersexamen in Bolsward.

* Agenda:

*
*
*
*
*
*
*

13 april:
15 april:
19 april:
23 april:
27 april:
1 -16 mei:

Nationale buitenlesdag
Leerlingenraad
Ouderraad
Koningsspelen
Koningsdag- kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

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

Graag praten we u bij over de uitgestelde activiteitenweek ‘Help Pake
& Beppe De Vakantie Door’.
Omdat musea tijdens de voorjaarsvakantie dicht waren, is ‘Help Pake
& Beppe De Vakantie Door’ eenmalig verplaatst naar de meivakantie
(4 t/m 7 mei). Maar het is nog onduidelijk of de musea dan wél open
mogen.
Natuurlijk hopen we van harte dat Friese musea dan – voor de 20ste
keer – duizenden enthousiaste kinderen mogen ontvangen, ook van
uw school. Traditioneel hebben zij gratis entree ‘op vertoon’ van hun
pake of beppe (of een andere volwassene) en zijn er allerlei leuke en
leerzame activiteiten te doen in de musea.

