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Na de meivakantie gaan we het in de groepen hebben over
het thema “Vasthouden”.
Als kind houd je je vast aan je ouders en aan de juf en
meester. Wat later houd je vast aan je eigen mening en
weer wat later merk je dat het fijn is om je vast te
houden aan de gebruiken en tradities waarbinnen je je
thuis voelt. En als je wat meer op leeftijd bent en
terugkijkt ontleen je graag houvast aan de overtuiging dat
het leven zin en betekenis heeft gehad.
Vertrouwdheid en zekerheid zijn de basisbehoeften van
ieder mens. De ervaring van houvast, op welke manier dan
ook, is belangrijk, zeker voor een kind. Vanuit die stabiele
basis kan het zich ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om
te groeien in het leren omgaan met momenten waarop
zekerheden en vertrouwde patronen wegvallen.
Het vraagt de nodige flexibiliteit om daar goed mee om te
gaan. Om de zekerheid van het oude niet te verliezen en
tegelijk het nieuwe open tegemoet te kunnen treden.
In dit thema staan de kinderen stil bij wat hun houvast
biedt in het leven. Daarbij denken ze na over wat het
betekent voor mensen om vertrouwdheden ook weer te
kunnen loslaten.

Ook namens het team, wens ik jullie allemaal een fijne
meivakantie toe!
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.

Nieuwe leerlingen
De afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen in groep 1 mogen
verwelkomen. Soraya Meinsma, Yward Heeg en Calant van der Meer zijn aangesloten bij
groep 1b. Wij wensen jullie veel plezier toe bij ons op school!

Eindtoets groep 8
Vorige week dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets
gedaan. In mei ontvangen ze uitslag.

Groep 5
Uit groep 5
Kanjertraining
Tijdens de kanjertraining kregen de kinderen in groep 5 de volgende opdracht:

We zorgen er samen voor dat alle stoelen en wijzelf het
lokaal uitgaan. De stoelen mogen op de grond staan, maar wij mogen de grond niet raken.
Succes!
Het duurde niet lang of iedereen was druk bezig! Tijdens deze oefening is het
belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar elkaar. Het is gelukt! Zelfs de stoelen
van kinderen die er die dag niet waren stonden buiten het lokaal. Kanjers!
Asking the way
In Unit 4 leerden we allerlei Engelse woorden en zinnen waarmee we de weg kunnen
wijzen of de weg kunnen vragen. Dat moet natuurlijk ook even geoefend worden! Een
leerling bedenkt een route voor de andere leerling. Met de juiste Engelse aanwijzingen
kan de andere leerling de route volgen op het speelbord.

Please turn left at the end of the road”
Paasviering
Dit jaar vierden we ’s ochtends het paasfeest samen in de klas. ‘s Middags maakten we
een lieve paasgroet passend bij het thema “Liefde is sterker”.

Koningsspelen
Vorige week donderdag (groep 1) en vrijdag (groep 2 t/m 8) hebben we de Koningsspelen
gehad. De ochtend is begonnen met een dans bij het lied van de Koningsspelen. Daarna
hebben alle groepen in de gymzaal meegedaan aan een workout van Rico Verhoeven en
buiten hebben ze een sport- en spelletjescircuit gedaan. We hadden er werkelijk
prachtig weer bij! De kinderen hebben er van genoten.

Nijs út groep 4
Wat moai dat we nei it peaskewykein mei in sa goed as komplete klas wer fan start
koene. We binne yn de earste wike ûnder oare starten mei it fûgelproject. Op de livecam fan de fûgelbeskerming hawwe wy de ferskate fûgels live besjoen. Der wiene sels
bêrn dy’t yn it wykein jûns fan bêd helle waarden, omdat der dan by sommige fûgels
mear aksje wie. We hawwe leard dat de snaffel van de fûgel soms liket op ark wat wy
minsken ek brûke. Oan de snaffel kin je ek sjen wat de fûgel iet en hoe at se harren iten
fange. En wisten jimme dat de namme van guon fûgels einliks al ferklapt hoe’t de fûgel
der út sjocht? It fouwen van in fûgel wie in hiele klus, mar mei hjir en dêr wat help fan
juf of in klasgenoatsje hiene we prachtige fûgels. De bern wiene it hiele projekt
entûsjast en belutsen.

Troch Corona seagen de Koningsspelen der dit jier wat oars út. Toch hawwe wy der mei
elkoar in prachtige dei fan makke. In pear stoere dames doarden it oan op it plein te
dûnsjen doe’t de Koningsspelen iepene waarden. Yn ‘e klas hawwe we it dûnsjen noch
efkes trochsetten. We bin hearlik nei bûten west, wer’t we Kat en Muis dien ha. We
binne yn’e klas oan ‘e slach west mei in Koningsdagboekje en de bêrn hawwe flink switten
mei de work-out fan Rico Verhoef yn de gymseal. Middeis mocht der lekker boarte
wurde mei it meibrochte boartersgoud. Foar in protte bern wie de skoaldei te gau om. In
goed teken!
De ôfrûne twa wiken hat Juf Jeannet op moandei en woansdei yn ‘e moarntiid in pear
oerkes holpen mei begelieding fan lytse groepkes. Sa kin se nei har Corona en in
harsenskodding wer rêstich opbouwe. It fielt goed, dus dat is in moai begjin! Nei de
fakânsje sille wy sjen hoe’t it giet en hooplik kin se stadichoan wer begjinne.
Groep 4 winsket eltsenien in noflike maaiefakânsje ta!
Groetnis,
De juffen fan groep 4

Lio-stage:
Vanaf april zou juf Doutsje Brouwer haar lio-stage gaan vervullen in groep 6, maar door
de hele coronaperiode is er in overleg besloten om de lio-stage uit te stellen naar het
volgende schooljaar.’Juf Doutsje heeft te weinig fysieke stagedagen kunnen draaien. De
komende tijd kan zij dan gaan benutten voor het geven van de reguliere lessen naast de
leerkracht.

Juffen- en meesterdag
De juffen- en meestersdag, die gepland stond op 30 april, wordt gecombineerd met de
laatste schooldag. Dan hebben we mogelijk ook weer meer ruimte om met groepen samen
activiteiten te organiseren.

Nieuws uit groep 6
Tijdens de thuisquarantaineperiode in maart, ging een online les van Natuur en Techniek
over verschillende constructies van bruggen en over verschillende soorten bruggen:
plaatbruggen, boogbruggen, ophaalbruggen, tuibruggen (met kabels) en pijlerbruggen.
We hadden na deze les afgesproken dat, zodra het kan, we zelf ook bruggen zouden
gaan bouwen. De afgelopen weken hebben we hieraan gewerkt. Er werden prachtige
bruggen gebouwd van kurken, ijscostokjes en piepschuim. De resultaten zijn prachtig,
maar het proces was niet minder. Er werd goed samengewerkt!
Iedereen kent de fidget toys rage wel met onder andere popp its. Om gek van te
worden?! Inderdaad soms wel ;-). Maar je kunt er ook leuke spelletjes mee doen. Hier
hebben wij gebruik van gemaakt tijdens de rekenles. Je pakt een kaartje met een
deelsom erop. Wie heeft als eerste het goeie antwoord geplopt? Leuk en leerzaam
tegelijk.

Op dinsdag 13 april was het Buitenlesdag. We hebben die dag buiten gerekend, gelezen,
woorden gespeld en verkeersborden gekoppeld aan hun betekenis. Bij al deze lessen
werd er ook volop bewogen. We deden deze opdrachten in twee- of drietallen.
Samenwerken was dus ook belangrijk. Aan het eind van de dag kwamen we tot de
conclusie dat zo’n dag erg leuk en leerzaam is en dat we dit eigenlijk vaker zouden
moeten doen. Dus waarschijnlijk krijgt het een vervolg!

Juf Doutsje loopt sinds februari stage bij ons. Ze is er vaak 2 dagen per week, meestal
op dinsdag en donderdag. Vanuit haar opleiding moet ze ook bepaalde lessen geven. De
afgelopen 2 weken heeft ze lessen gegeven waarbij een vis centraal staat. Er was een
leuk verhaal, een creales waarbij de kinderen van 2 cd’s zelf een mooie fantasievis
mochten maken, een dramales waarbij het verhaal van de vis werd nagespeeld en een
muziekles.

We zijn ook volop bezig met het voorbereiden van de boekpromotie en het maken van
een werkstuk. Na de meivakantie worden de boekpromoties aan de klas gepresenteerd
en eind mei/begin juni houdt de andere helft van de klas hun spreekbeurt over hun
werkstuk. Best spannend allemaal, maar de juffen hebben er volop vertrouwen in, want
er wordt serieus aan gewerkt, zowel thuis als op school.

Beweegteam SWF
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!

ER ZIJN WEER NIEUWE FILMPJES ***
SCAN & GO!!

Voor de meivakantie staan er weer nieuwe filmpjes achter de QR-codes!
Iedereen mag meedoen, maar het raadsel is deze keer speciaal voor kinderen van de
basisschool van groep 3 t/m 5.
Bij jou in de buurt zijn 8 QR-codes verstopt. Kun jij ze allemaal vinden???
Elke QR-code heeft een andere kleur. Scan de code met je mobiel en je ziet een leuk
filmpje. In het filmpje krijg je een beweegopdracht, een puzzelstukje èn een tip waar je
een andere QR-code kunt vinden.
Kun jij de puzzel oplossen en weet je welk dier we zoeken?
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!
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?

* Agenda:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 -16 mei:
9 mei:
17/18/19 mei:
20 mei:
31 mei:
7 juni:
10 juni:
17 juni:

Voorjaarsvakantie
Moederdag
Schoolkamp groep 8
Anglia examen groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 8
Ouderraad
Verkeersactiviteiten diverse groepen
Schoolreisjes groep 2 t/m 7

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.

