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In de groepen hebben de kinderen het de komende week
over respect en respecteren. Een betekenis van
respecteren is o.a. bewonderen, hoogachten. En dat is iets
wat kinderen goed kunnen. Zij kunnen als geen ander zich
verwonderen over kleine dingen, zeker als het om de
natuur gaat. Daar waar wij geen acht (meer) op slaan,
wezen zij aan: ‘Kijk, een lieveheersbeestje!’ Ook verbazen
ze zich over dingen die zomaar stukgemaakt zijn en
zonder respect zijn behandeld. Zij vinden het ook heel
knap als een ouder kind iets kan of doet, waar zij nog niet
aan toe zijn.
Kortom: veel herkenning deze week.

www.itfunemint.degreiden.nl

Volgende week maken de kinderen kennis met de
‘Respectregels’ en de Tien Woorden als
richtingaanwijzers voor het goede leven.
Ze ontdekken dat er stilzwijgende afspraken zijn die te
maken hebben met ‘zo doen we dat’. Ongeschreven regels.
Regels die te maken hebben met respect voor elkaar,
zoals dank je wel en u zeggen. En ook ‘sorry’ als je iets
gedaan hebt wat niet door de beugel kan. Je vraagt ook
vriendelijk of je iets mag , en je eist het niet op.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

EU-schoolfruit

De afgelopen jaren hebben we steeds deelgenomen aan het project EU-schoolfruit. Een
project waarbij de kinderen gedurende een aantal maanden drie dagen in de week fruit
werd aangeboden. Helaas hebben we dit project voor dit schooljaar moeten cancelen
i.v.m. de coronaperikelen. Volgend schooljaar kunnen we ons weer opnieuw aanmelden.

Leerlingenraad
Afgelopen week zijn de verkiezingen voor de leerlingeraad weer geweest. De
leerlingeraad vergadert ongeveer 1 x per maand over schoolse zaken. De volgende
leerlingen vertegenwoordigen hun groepen dit schooljaar.
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Ninthe Geertsma en Tymen Bults
Yfke Posthumus en Benthe Terpstra
Gerbrich Atsma en Sanne Meinen
Elisah de Boer en Jada Geertsma

Wij wensen jullie veel plezier toe in de leerlingenraad!

Vervoer naar buitenschoolse activiteiten
Binnenkort staan er voor verschillende groepen weer buitenschoolse activiteiten op de
planning. Het onderstaande schrijven komt vanaf de site van de Rijksoverheid volgens
de richtlijnen van het RIVM:

Rijden met de auto:
Ik rijd met de auto. Kan ik mensen meenemen die niet tot mijn huishouden of gezin
horen?
Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een
mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.
Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen
mondkapje te dragen.

Groep 3 naar de boerderij van de familie Breeuwsma
Op dinsdag 1 september zijn de kinderen van groep 3 met juf Zwaantje naar de
boerderij van de familie Breeuwsma geweest. Wat hebben ze het getroffen met het
weer! De kinderen hebben genoten op de boerderij.

Verkeerscommissie
ANWB Streetwise project
Op vrijdag 28 augustus hebben we meegedaan aan het ANWB streetwise project. Voor
alle groepen was er een aanbod.
De vier onderdelen waren:
•
Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
•
Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
•
Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
•
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.
Een zeer leerzame ochtend voor iedereen!

Gouden weken op ‘ It Fûnemint´ en op de ‘ Opslach´
Vorig schooljaar hebben de kinderen van ‘ de Opslach’ en ‘ It Fûnemint’ in het kader
van de Gouden weken ontmoetingen met elkaar gehad. Ze hebben samen
kennismakingsspelen gedaan. Het doel was dat de leerlingen elkaar beter leerden kennen
en van elkaar kunnen leren.

Beide teams zijn het erover eens dat deze vorm van elkaar ontmoeten positief bijdraagt
aan een veilig klimaat voor beide scholen. Graag wilden we ook dit schooljaar weer op
deze manier elkaar ontmoeten. Maarrrrr het zal niemand zijn ontgaan, het coronavirus
zorgt ervoor dat vele dingen anders gaan dan anders. Zo hebben wij, de anti-pest- en
respectcoördinator van beide scholen, na overleg met eigen team besloten dat deze
ontmoetingen op dit moment niet verantwoord is. Zodra het in de toekomst wel weer kan
dan pakken we de ontmoetingen zeker weer op en horen jullie weer meer van ons.
Met vriendelijke groet,
‘De Opslach’, Hilly Velde
‘It Fûnemint’, Gustine Bijlsma

Kindgesprekken
Vanaf volgende week starten de leerkrachten ook met de kindgesprekken met de
leerlingen van groep 4 t/m 8. Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van
kinderen duidelijker in beeld te krijgen, zijn nuttig omdat ze de pedagogische relatie
versterken, vergroten de persoonlijke betrokkenheid en motivatie, verbeteren de
werkhouding, stimuleren verschillende 21e eeuwse vaardigheden, hebben een positieve
invloed op het welbevinden van kinderen en worden door kinderen gewaardeerd omdat er
serieus naar hen geluisterd wordt.

GVA-tje groep 8
Ook dit jaar heeft groep 8 weer het GVA-tje. Dit is een Grens Verleggende Activiteit.
De kinderen lopen dan in kleine groepjes naar “Het Kleine Paradijs” in Easterein. Daar
hebben ze een activiteit en dan lopen ze verder naar Reahûs. Daar binden ze de skeelers
onder en skeeleren naar de Slachtebrêge. Hier liggen diverse roeiboten klaar. Vanaf de
Slachtebrêge roeien ze richting Wommels, waar ze gezamenlijk gaan eten.

Cultuur: Open (Leer)mo(nu)menten Dag museum it Tsiispakhûs

Zaterdag 12 sept. a.s. staan de deuren van museum it Tsiispakhûs in Wommels vanaf 10.
00 uur wijd open voor oud, maar vooral voor jong.
Voor kinderen zijn tussen 10.00 – 11.00 uur en tussen 13.00 – 14.00 uur in het museum en
in een tent naast it Tsiispakhûs diverse opdrachten uit te voeren, films over kaas – en
botermaken te bekijken, spelletjes te doen, onze koe te melken en kun je vragen die je
altijd al eens aan de boer wilde stellen, nu stellen. Dit gebeuren is geheel gratis, staat
onder begeleiding en is passend bij het museum. Deze workshops bieden we op drie
niveaus aan: voor kinderen van 4 t/m 7, voor 8 t/m 10 en voor 11 t/m 12 jaar.
Onze erfgoedinstelling hoopt hiermee de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen
en hen niet alleen mee te nemen in de tijd toen pake en beppe nog klein waren.
Voor pake, beppe, heit of mem liggen geen kleurplaten gereed maar is de boeiende
expositie “Boer zoekt ...fabriek” naast de vaste tentoonstelling, gratis te bezoeken. Als
u dan nog tijd heeft kunt u om 11 u., 14 u. en 16 uur een korte lezing over de vroegere
boter – en kaashandel in de Greidhoeke bijwonen.

Nieuwe leerlingen
De afgelopen maanden hebben we de volgende leerlingen mogen verwelkomen:
Jorn Vellenga, Mara de Boer, Hille-Jan Rypkema, Ylse de Boer, Linde de Boer, Mink van
der Meulen en Frija de Jong. We wensen jullie allemaal veel plezier toe bij ons op school!

* Agenda:

*
*
*
*

Dinsdag 8 september:
Woensdag 9 september:
Dinsdag 15 september:
Woensdag 16 september:

informatieavond groep 1, 4 en 6
informatieavond groep 2, 3, 7 en 8
informatieavond groep 5
GVA-tje groep 8

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

