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15 september: Informatieavond 

19-23 september: Omgekeerde oudergesprekken 

19 september: Ouderraad 

26 september: MR 

27 september: Groep 1 t/m 3 vrij!  

30 september: Techniekmiddag voor 7 en 8 

3 oktober: Alle kinderen vrij! Studiedag 

5 oktober: Start Kinderboekenweek 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen week zijn we met veel enthousiasme 
gestart met het nieuwe schooljaar en de Gouden 
weken. 

Met Trefwoord gaan we aan de slag met het the-
ma ‘Liever een lied’.  Liederen zijn niet weg te 
denken uit het leven van kinderen. Thuis en in 
de klas, via vrienden en op sociale media worden 
ze geraakt door liederen uit vele genres en ont-
wikkelen ze hun eigen smaak. In dit thema staan 
ze stil bij deze liederen, in al hun veelkleurigheid. 
Wat kan een lied doen met mensen, waarom zijn 
er liederen en zouden we ook zonder kunnen? 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn er vaak genoeg: momenten dat praten, 
lezen of leren even niet gewenst is. “Liever een 
lied’ is dan een goede uitroep  en een fijne uit-
komst. Een lied om bij weg te dromen, om door 
opgevrolijkt te worden, om geïnspireerd van te 
raken of om troost in te vinden. Een lied kan zo-
veel doen en zoveel betekenen. 

In dit thema ontdekken kinderen hoe het zingen 
van en luisteren naar liederen een dimensie toe-
voegt aan het leven van mensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 

 

“ Liever een lied” 
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P a g i n a  2  

Hulp van leerlingen: 

   Nieuws uit groep 2 :   
Een soort schoolreisje maar dan aan het 

begin van het schooljaar. 

Ontdekken in de boomgaard van de familie 

van Yanna. Zij vertelde van de appels die 

aan de bomen groeien. We gingen kijken, 

voelen, proeven, tellen( o.a. opdrachtjes 

zoals zoek 5 takjes, veertjes, etc)en heerlij-

ke appelsap drinken. 

En natuurlijk mochten we daar samen spe-

len in die prachtige tuin aan de van Sminia-

leane. 

Hartelijk dank Sofie! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden weken-week 1 

De 1e week van groep 2 stond in het teken van 

ontdekken, kennismaken, regels en afspraken. 

Sommige kinderen vonden het best wel een 

beetje spannend om naar de nieuwe groep te 

gaan Gelukkig mocht de knuffel mee! 

We lieten foto's, knuffels en tekeningen zien. 

Vertelden vakantieverhalen, speelden spelle-

tjes, tekenden onszelf en maakten armbandjes 

en de groepsverjaardagskalender. 

En natuurlijk hebben we veel gespeeld in de 

nieuwe hoeken in de klas en in de middenruim-

te. 

De eerste weken van het schooljaar ligt het 

accent op groepsvorming. 

 

 

 

 

 

Afgelopen week zijn Roan, Marèn, Jesper en Wybren na schooltijd 
druk bezig geweest om het onkruid tussen de fietsenrekken en rond-
om school weg te halen.  Geweldig jongens dat jullie dit gedaan heb-
ben. Er is ook een foto richting de gemeente gestuurd. 
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Nieuws uit groep 4:      Nieuws uit groep 5: 

P a g i n a  3  S c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

De meter! 
 
Tijdens de rekenles van vandaag 
stond de introductie van de meter 
centraal. Conclusie: een bordliniaal 
is precies 1 meter! Met alle bordli-
nialen van de school hebben we 
vervolgens ons lokaal opgemeten. 
Dat was 3 bord linialen hoog, 8,5 
bordlinialen lang en 7 bordlinialen 
breed! 
 
 

Gouden weken: We zijn begonnen!! 

Vorige week maandag zijn we na een heerlijke 
zomervakantie weer begonnen! En we hebben er 
zin in! 

Na 6 weken is het best spannend om elkaar alle-
maal weer te zien. Daarom hebben we door middel van groepsvorming 
activiteiten een soort opnieuw kennis met elkaar gemaakt 

Onder andere door het spelletje vind iemand die..bv een zus heeft , of 
vind iemand die in het buitenland op vakantie is geweest. Ryan kon z'n 
lol op, hij moest iedereen bevestigen dat hij ook een andere taal 
spreekt! 

Ook hebben we ons afgevraagd wie ergens de enige in is en dan is t leuk 
dat je ontdekt dat je als enige op de Eiffeltoren bent geweest of dat je 
de enige bent met tweelingzusjes. 

Tot slot hebben we ook 2 aankomende televisiesterren in ons midden. 
Geart Otte en Melle zijn afgelopen week op de 
televisie geweest bij de beestenbrigade.  

 

Groeten uit groep 5 

Nieuwe leerlingen: 
Na de zomervakantie hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelko-
men, namelijk: Vera Reitsma, Sven Vellenga, Welmoed Tacoma, Talia Hamma en  
Gerdy van der Heide. Wij wensen jullie heel veel plezier toe bij ons op school! 

 

De afgelopen jaren zijn we als school behoorlijk gegroeid wat betreft leerlingenaantallen. Hier-
door verwelkomen we ook steeds meer fietsen.  Om het overzichtelijk  te houden willen we graag 
dat de kinderen van groep 1 t/m 4 de fietsen in het fietsenrek langs het plein plaatsen en de 
groepen 5 t/m 8 aan de voorkant van school.  

 

Daarnaast is het tegelpad rondom de school 
een voetpad en geen  fietspad.  Afgelopen 
week leverde dit bijna twee keer een ongeluk 
op. 

Parkeren fietsen en voetpad rondom school: 
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Kanjertraining : 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de Gouden weken speelt de Kanjertrai-
ning ook een grote rol. 

 

Waarom de Kanjertraining? 

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, 

zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale 

situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiplo-
ma: 

Hier ben ik. 

Het is goed dat ik er ben. 

Er zijn mensen die van mij houden. 

Niet iedereen vindt mij even aardig. 

Dat is niet erg. Ik luister wel naar kritiek. 

 

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk. 

Blijft iemand vervelend tegen mij doen? 

Dan haal ik mijn schouders op. 

Jammer dan. Doet iemand naar, 

dan doe ik niet mee. 

Ik gedraag me als een Kanjer. 

Want ik ben een Kanjer. 

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining? 

* Jezelf voorstellen/presenteren 

• Iets aardigs zeggen 

• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan 

• Een compliment geven en ontvangen 

• Grenzen aangeven 

• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen 

• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn 

• Samenwerken 

• Vriendschappen onderhouden 

• Vragen stellen, belangstelling tonen 

• Proberen de ander te begrijpen 

• Kritiek durven geven en ontvangen 

• Leren stoppen met treiteren 

• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen 
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Volgende week donderdagavond, 
15 september,  vindt de informa-
tieavond plaats op school. U kunt 
zich inschrijven voor 2 groepen en 
mocht uw kind in de Plusklas 
zitten, dan ook bij juf Anneke. 
Wij vinden het erg belangrijk dat  
ouders deze informatieavond be-
zoeken, omdat er veel wordt ver-
teld over het werken in de klas én 
om elkaar te leren kennen.  

 

Informatieavond:       MR en Ouderraad: 

 
De eerste gouden week in groep 8 
 
De eerste schoolweek zit er alweer op. We 
hebben veel aandacht besteed aan groepsvor-
mende activiteiten. Deze periode noemen we 
de gouden weken omdat we het 'goud' (de 
interactie tussen de kinderen onderling en de 
leerkracht) smeden en kneden om een positie-
ve en stimulerende sfeer te creëren in de 
groep. Want een gezellige positieve sfeer 
zorgt ervoor dat je beter kunt leren en je je 
veilig voelt! Ook hebben we gewerkt aan reke-
nen, spelling, taal en topografie( werelddelen) 
en begrijpend lezen ( Atlantis). 
 

Nieuws uit groep 8: 

Donderdag hebben we ook vriend-
schapsbandjes gemaakt d.m.v. vinger-
haken en vandaag hebben we alvast geoefend voor 
de triathlon. 

 

Fijn weekend! 

Juf Marriët en juf Nynke 

 

Hieronder vindt u de Ouderraadsleden en de Medezeggenschapsraadsle-
den: 

 

  

 

Ouderraad:    Medezeggenschapsraad: 

Margriet Rienstra   Teade de Boer (oudergeleding) 

Nynke Meekma    Sofie Buyck (oudergeleding) 

Ingrid Dijkstra    Sabina Hoekstra ( namens team) 

Henderika Terpstra   Marjolein Ynema (namens team) 

Janneke Posthumus 

Janneke Okkema 

Jan Rispens 

Jappie Groeneveld 

 

In de agenda van de Nieuwsbrief ziet u staan wanneer de beide schoolor-
ganen vergaderen. Ze zullen ook regelmatig een stukje in de Nieuwsbrief 
schrijven. 
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Cultuur: bibliotheek 

Hallo ouders en verzorgers, 
 
Er komt regelmatig een lees- mediaconsulent op de 
school van jullie kind(eren) om het leesplezier te 
vergroten, maar ook in de Bibliotheek gebeurt van 
alles. 
Met dit nieuwe, maandelijkse Nieuwsbericht willen 
we jullie informeren en inspireren. 
 
Kom naar de bieb, ontdek, lees en beleef!  

——————————————- 

Lês-mar-foar-wiken 
Fan 5 o/m 30 septimber binne de Lês-mar-foar-
wiken! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân 
foarlêzen. 
 
Yn Spoar 8, de metoade Frysk foar it basisûnder-
wiis, helpt Keimpe de Krokodil bern fan 4-8 jier mei 
harren Fryske wurdskat en it Frysk lêzen. Ek wol 
Keimpe graach, dat bern mear Fryske boeken en 
ferhaaltsjes lêze. Sa leare sy it Frysk nóch better! 
 
Njonken it fergese Tomke-temaboekje is der dêrom 
ek dit jier wer in fergees Keimpeboekje. It tredde 
Keimpeboekje hat as titel ‘Nei bûten!’ en is yn de 
Lês-mar-foar-wiken foar bern fan 4-8 jier fergees 
op te heljen by de biblioteek! 
 
Wolst mear witte oer Keimpe de Krokodil? 
Sjoch dan op keimpe.frl >   

Tijdens de Kinder-
boekenweek trekken 
we alle LEGO uit de 
kast om de tofste, grappigste, mooiste of raarste fan-
tasiedieren in elkaar te zetten. Dus laat je fantasie de 
vrije loop en bouw een krokolifant, een bezel of treiger 
en wie weet win jij de hoofdprijs!    

https://bmf.op-shop.nl/173/lego-challenge-
kinderboekenweek/vanaf/05-10-2022  

 

 

 

 

 

 

——————————————- 

Familievoorstelling 

Een muzikale en lachwekkende voorstelling over een 
zoon die gek is op groen en een moeder die dat juist 
niet is. Ze proberen van alles om elkaar van hun gelijk 
te overtuigen.  
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders/
verzorgers. 

https://bmf.op-shop.nl/172/familievoorstelling-
migraine-meu/vanaf/07-10-2022 

 

 

 

 

Techniek voor groep 7 en 8: 
De TechnetKring Franeker organiseert met haar partner Sterk Techniek Onderwijs, waarin technische bedrijven 
en opleidingen samenwerken om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, dit schooljaar op 30 
september 2022 voor de 1e keer in de regio het “doe-en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar. Dit evene-
ment is al meer dan 25 keer met groot succes georganiseerd in Noord-Nederland. Het doel is om de jeugd kennis 
te laten maken met techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een opleiding 
en carrière in de techniek.  

Evenement: Techniek Tastbaar  Wanneer: Vrijdag 30 september 2022 van 12 tot 20 uur    

Locatie: CSG Anna Maria Van Schurman,  Cort van der Lindenstraat 1, Franeker  

Voor wie: Kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot 16 jaar en hun ouders en leerkrachten  


