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Als je vraagt ‘Wie ben ik?’ dan noem je waarschijnlijk
eerst je naam. Maar hoe kun je nog meer naar jezelf
kijken, hoe kom je er achter wie je bent?
In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het zit met
hun identiteit. Wat hoort echt bij mij, welke kwaliteiten
heb ik, hoe zie ik mezelf en hoe zien de anderen mij? Eén
van de dingen die ze ontdekken is dat een mens altijd
méér is dan dat ene overheersende beeld. Kees is méér
dan alleen de clown van de klas, hij is ook dat kind dat
soms ontroerd kan worden door een verhaal, en dat in de
put kan zitten omdat hem iets niet lukt.
De verhalen, liedjes, vragen en opdrachten in dit thema
laten de kinderen ontdekken dat identiteit een spannend
geheel is van het beeld dat je van jezelf hebt, van het
beeld dat anderen van jou hebben, en van de
wisselwerking tussen image en imago. Een dynamisch beeld
dat altijd kan veranderen en de veelkleurigheid van
mensen tekent.
Verder ontdekken ze dat ieder kind uniek is, met zijn
eigen kwaliteiten en kenmerken.
Dat de mens er mag zijn in zijn veelkleurigheid, compleet
met de tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder
mens zitten.

Met vriendelijke groeten,
Jappie Groeneveld
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De Gouden weken:
De afgelopen weken zijn we in alle groepen druk bezig geweest met de Gouden weken
met als doel om elkaar beter te leren kennen en een basis te leggen voor de rest van dit
schooljaar. Onze methode “de Kanjertraining” speelt hierin een belangrijke rol.
Daarnaast hebben de omgekeerde 10-minutengesprekken plaats gevonden, waarin ouders
de leerkrachten over hun kind(eren) hebben verteld.

Traktaties
Vanaf maandag 20 september mag er weer ‘gewoon’ getrakteerd worden op school. Dit
betekent dat het niet meer perse voorverpakt hoeft te zijn.

Coronamaatregelen
Versoepeling coronaregels: niet meer automatisch hele klas in quarantaine bij één
besmetting
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf
20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één
besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat
de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk
kinderen onderwijs kunnen volgen op school. De GGD adviseert op basis van maatwerk
welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.
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GGD adviseert over quarantaine klas
Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas
aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De
school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact
gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas,
een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.

Groep 6
Groep 6 nei de Wylde Boerinne yn Drylts!
Op 14 septimber binne de bern fan groep 6 nei in molkfeehâlderij yn Drylts west. It
waar like dy moarns goed en de stimming siet der al goed yn! Om 9.00 oere stiene de
taksy’s klear om ús nei de pleats te bringen.
Boerinne Marja stie ús al op te wachtsjen. Mei in soad entûsjasme fertelde se ús oer it
libben op ’e pleats. Dêrnei krigen wy in rûnlieding. Der waard fan alles ferteld oer de kij,
de melkrobot en de foerrobot. Ek mochten de bern de kij aaie en ferskate bern wiene
net benaud om dy grutte tonge fan de ko te fielen.
De twadde helte fan de moarn stie yn it ramt fan ferskate opdrachten. Op it hiem
stiene amers mei dêryn opdrachten. Der moast bûter makke wurde, de ko moast molken
wurde en de boer hie ferskate karweikes betocht foar de bern.
Wat ha de bern dizze moarn in prachtige ûnderfining opdien!
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Actie Mijn school in bloei
Vanaf maandag 27 september t/m vrijdag 8 oktober is de actie Mijn school in bloei.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in die weken langs de deuren om tulpenbollen te
verkopen. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de aanpak van het schoolplein.
Alle kinderen krijgen een formulier mee naar huis waar familie, buren en bekenden
tulpenbollen kunnen bestellen.

De betaling geschiedt via een QR-code op het formulier of contant. De QR-code heeft
de voorkeur, omdat kinderen dan niet met veel geld over straat hoeven.
De tulpenbollen worden in november door de kinderen afgeleverd.

Schoolgids
De schoolgids van 2021-2022 staat op de website www.itfunemint.degreiden.nl .
Mocht u een papieren versie willen ontvangen, dan hoor ik het graag.
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Nieuwe methode Begrijpend Lezen
Vorig schooljaar zijn we gestart met een onderzoek naar de aanschaf naar een nieuwe
methode voor Begrijpend Lezen. Dit jaar zullen we meerdere methodes uitproberen die
aan onze criteria voldoen. Rond mei 2022 zullen we een definitieve keuze maken.

Op dit moment zijn we bezig met de methode Atlantis.

Bevordering leesplezier
Sinds vorig jaar zijn we als school aangesloten bij BIOS (bibliotheek op school).

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen
en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken.
Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met
een goede digitale lees- en leeromgeving.
Onze leesconsulent komt eens in de 3 weken in alle klassen.
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Nieuws uit groep 1
De afgelopen vier weken stonden in het teken van “De Gouden weken”. Pompom,
onze klassenpop, zag veel nieuwe gezichten in groep 1. Ze mochten vertellen wat
hun voornaam/achternaam is en waar ze wonen. Zo leerde Pompom de kinderen al
snel kennen, maar ook de kinderen elkaar.
Zo vertelde Pompom iedere ochtend een raadseltje. Het raadseltje ging over
twee kinderen die hulpje mochten zijn. Door goed naar elkaar te kijken, wisten
ze vaak snel wie er hulpje mocht zijn. Het spel: ‘Wat is anders”, waarbij één
leerling voor de klas staat en dat er dan iets veranderd is aan die leerling
wanneer de andere kinderen de ogen dicht doen. Dat deden ze heel goed!

We hebben het spel ”Clicks” gedaan. De kinderen lopen door de klas op de
muziek. Wanneer de muziek stopt, dan zegt juf “Click handen”. Ze zoeken dan
een vriendje op die dichtbij hen staat en ‘clicken’ dan aan elkaar vast met de
handen. Toen de billen aan de beurt waren, vonden ze dat wel erg grappig!
Door bij elkaar op de rug te kriebelen als een tijger (van de Kanjertraining) leer
je elkaar ook beter kennen. Het is heel erg leuk als je figuren op iemands rug
mag ‘tekenen’. Soms kietelde het ook wel en moesten ze erom lachen. Ze hadden
veel plezier! Na afloop bedankten ze elkaar.
Afgelopen woensdag hadden we als afsluiting “Knuffeldag”. Alle kinderen
mochten hun knuffel mee naar school nemen. Het was super gezellig, zo’n volle
klas! Ze hebben boekjes gelezen, in de hoeken gespeeld, gedanst en ze zijn mee
geweest naar de Nijntje gym. Ze mochten op de “Knuffeltribune” zitten. Zo
konden ze goed opletten en kunnen ze de volgende keer misschien wel mee doen.
De kinderen hebben ervan genoten en willen elke woensdag wel knuffeldag!!!
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Groetjes van groep 1 en de juffen.

Anglia-examen
Afgelopen week hebben we de uitslag gekregen van het Anglia-examen van de
groep 8 van vorig jaar. Dit is een Engels examen wat de leerlingen van groep 8
jaarlijks maken en wat nagekeken wordt in Engeland. Dit examen hoort o.a. bij
een drie-talige school. Op 1 leerling na zijn ze allemaal geslaagd. Ze ontvangen
binnenkort het officiële certificaat.

* Agenda:

*
*
*
*
*
*
*

20 september:
20 september:
27 sept- 8 okt:
6 t/m 15 okt:
11 oktober:
16-24 oktober:
4 november:

Ouderraad
GVA-tje groep 8
Actie Mijn school in bloei
Kinderboekenweek
Vergadering Medezeggenschapsraad
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt

Foto’s op www.itfunemint.degreiden.nl of www.facebook.com
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Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Wij zijn op zoek naar jullie!
In heel Friesland en dus ook in onze gemeente zetten sportverenigingen
tijdens de ‘Nationale Sportweek’ hun deuren open.
Graag brengen wij dit prachtige, sportieve aanbod bij jullie onder de aandacht.
De Wike
Ga jij je ook opgeven voor hele leuke activiteiten tijdens ‘De Wike’ van 17 t/m 29 september?
Kom lekker korfballen, zwemmen, survivallen of rugby’en. Er is van alles te doen!
Klik hier voor het promotiefilmpje.
Er zijn activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren van 12 t/m 18 jaar en voor volwassenen/18+.
Aanmelden via: www.dewike.frl
Met dank aan alle verenigingen die de deuren openen!
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Met sportieve groet,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Beweegteamsudwestfryslan.nl
Marktstraat 2
8601 CT Sneek
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