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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Met de kinderen gaan we het hebben over ‘Volhouden’.  

Volhouden wordt gewaardeerd. Het wordt gezien als een 

grote deugd wanneer een kind, juist als het moeilijk 

wordt, inzet toont en moeite doet om er iets van te 

maken. Het is een bewijs van karakter en het vormt je als 

mens. Bovendien belangrijk omdat kinderen opgroeien in 

een samenleving die steeds meer  eigen initiatief en een 

bijdrage vraagt. 

 

In de verhalen van Jakob speelt het woord  ‘volhouden’ 

ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in het verkrijgen van 

het eerste geboorterecht en om te trouwen met Rachel. 

 

Jakob zou het wellicht goed gedaan hebben in onze 

huidige cultuur waarin inzet en prestatie gewaardeerd 

worden. Soms met als motto: Als je maar volhoudt, komt 

vroeg of laat het succes vanzelf. Jakobs verhaal roept 

echter ook vragen op die, ongeacht het tijdperk waarin je 

leeft, relevant zijn. Tot hoever ben je bereid te gaan? 

Zijn leugen en bedrog geoorloofd als het Beloofde land in 

geding is? Heiligt het doel alle middelen? Is het waar dat 

de aanhouder wint? Hoe ga je om met tegenvallers? Ben je 

een slappeling als je het niet meer vol kunt houden? Is 

opgeven dan geen optie? En als succes te danken is aan 

eigeninzet, wat betekent dat dan  voor die mensen die 

voor wie het leven minder succesvol is verlopen? Lastige 

vragen waarop geen eenduidig antwoord te geven is maar 

waar ieder mens ooit mee te maken krijgt in zijn leven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

mailto:funemint@degreiden.nl
http://www.itfunemint.nl/


 

 

Staking 6 november 

 

De gezamenlijke onderwijsbonden in het primair en voortgezet onderwijs hebben een 

oproep gedaan tot een landelijke staking op woensdag 6 november, als het kabinet niet 

over de brug komt. Een ultimatum loopt af op 21 oktober. De bonden roepen leraren, 

schoolleiders en onderwijsondersteuners op in actie te komen voor een fatsoenlijk 

salaris en minder werkdruk, waardoor het werken in het onderwijs voor henzelf en 

toekomstige collega’s weer aantrekkelijk wordt. Inmiddels is het leraren- en 

schoolleiderstekort zo hoog opgelopen dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis 

worden gestuurd. 

 

 

 

Fietsenkeuring             

          

Komende donderdagochtend, 17 oktober, zullen de fietsen van de leerlingen van groep 3 

t/m 8 weer gekeurd worden. In een vorige mail stond al aangegeven waar de controleurs 

op zouden letten. Kijk dit nog eens goed na! Zou u deze dag de kinderen zoveel mogelijk 

op de fiets naar school willen laten gaan? 

Alvast bedankt.  

                                            

 

 

Sponsorloop voor Worldservants 

 

Op donderdag 7 november zullen de kinderen meedoen aan een sponsorloop voor 

Worldservants. Een jongeren uit Wommels zet zich voor in. Zie het stukje onder. 

 

Wij zijn een groep van vier jongeren die in de zomer van 2020 mee gaan met World 

Servants naar Panama. Hier gaan wij bouwen aan een uitbreiding van de plaatselijke 

middelbare school, zodat de jongeren kunnen eten met een dak boven hun hoofd en er 

meer leerlingen toegang hebben tot onderwijs. 

Helpt u mee? 

De kinderen krijgen de sponsorkaarten nog mee.                    

 



 

 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 2019 

 

 
Afgelopen vrijdag was de afsluiting van de Kinderboekenweek 2019. We zijn deze 1½ 

week druk bezig geweest met het thema “Op reis”. Als afsluiting was er voor de 

kinderen van groep 1-3 een parcours met trekkers, fietsen etc. georganiseerd. Helaas 

kon dit vanwege de slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Dit zal op een later 

tijdstip ingehaald worden. 

De kinderen van de groepen 4 t/m 7 hadden een heuse vossenjacht. De vossen waren de 

kinderen van groep 8. De kinderen waren verdeeld in een 15-tal groepjes en trokken zo 

door een gedeelte van het dorp. Bij de vossen moesten de kinderen vragen 

beantwoorden om een puzzelstukje te bemachtigen. Aan het einde van de vossenjacht 

moesten de kinderen de puzzel zoveel mogelijk compleet maken. 

Ondanks de vele regen deze dag, hebben de kinderen het geluk gehad een droge periode 

te treffen tijdens de vossenjacht. 

 

        
  

 

 

 

Nijs út groep 1a 

 

 “Giest mei op reis?”. Dat is it tema fan de berneboekewike 2019. Mei de iepening 

moasten alle bern op harren eigen perron stean op it skoalplein. Master Jappie wie de 

haadkondukteur en de juffen de konduktrises. Troch de slachboom koe elke groep nei 

binnen ta. It like krekt in echte trein! Toet…toet…toet!!! 

Moandei 7 oktober binne wy ôfset mei auto’s nei Snits. Der binne wy nei it Modelspoor 

museum west. Wat in soad treinen! De bern ha harren de eagen út sjoen. Se mochten 

sels op de griene knopkes drukke. Sa begûn de treinen te riden. Der wie ek in hiele 

snelle trein. De bern moasten hiel hurd drave om him by te hâlden. Der waard hiel wat 



 

ôf gilt! Dernei ha wy yn’e stasjonsrestauraasje ús fruithapke iten. Wy mochten ek noch 

efter de skermen sjen. Sy binne dwaande om de modeltreinen bestjoere te litten troch 

mobiele telefoans. Der binnen hiel wat snoeren en knopkes foar nedich. De bern 

mochten  sels beamkes, húskes en brêgen by it modelspoar sette. Dernei ha se trein op 

de rails setten en him ride litten. Se hawwe harren bêst fermakke! 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 5 

 

Kinderboekenweek in groep 5! 

 

De afgelopen tijd zijn we druk in de weer geweest met de kinderboekenweek. Het 

thema dit jaar was “Reis mee”. Rondom dit thema hebben de kinderen allemaal boeken 

gelezen en passend bij dit thema waren er verdere activiteiten.  

De kinderboekenweek werd geopend op het plein met het lied van Kinderen voor 

kinderen. Ook liepen alle leerkrachten als conducteur op het plein. Na de opening gingen 

de groepen een voor een naar binnen met hun eigen conducteur.  

In de klas zijn we bezig geweest met het maken van gedichten. Er werden door de 

kinderen individueel gedichten gemaakt, maar ook werd er met de hele klas een gedicht 

gemaakt. 

 
We hebben ook verschillende schilderijen op het digibord bekeken van kunstenaar 

Gerco de Ruijter. Hij schildert veelal landschappen van boven. Hierna moesten wij ons 

voorstellen dat we een vogel waren en zo moest er met een groepje een schilderij 

gemaakt worden. Hier ziet u het resultaat van een groepje. 

Daarnaast hebben de kinderen met z’n allen een lange weg, met bussen, van iets meer 

dan vier meter geknutseld. Onderaan de weg is een meetlint geplakt om onze gelezen 

meters bij te houden. Wat een motivatie om iedere dag te lezen, prachtig om te zien!  



 

                                                                             

                                                                         
We hebben de kinderboekenweek afgesloten met een vossenjacht! De kinderen van 

groep 8 waren vossen. De kinderen waren opgedeeld in groepjes en met hun groepje 

moesten ze de verschillende vossen zoeken. 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 

 

BOERENPROTEST: Op dinsdag 1 oktober was er in Den Haag het boerenprotest! 

Maar ook wij in groep 7 hadden te maken met een protestactie: een ludieke mag ik wel 

zeggen: 

Watze Anne Postma trakteerde ons en heeft ons laten weten dat ‘ de schuld’  van het 

stikstofprobleem echt niet ALLEEN  door de boeren opgelost kan worden! HULDE!!! 

  

         
   
MELK, VLEES, BROOD OF FRIET, ZONDER BOEREN GAAT DAT NIET!!! 

 

Later in diezelfde week hadden wij (heel toevallig) een bezoek aan de boerderij van 

Watze Anne gepland. Door het weer kon dit op vrijdag 4 oktober ( dierendag 😉) helaas 

niet doorgaan, maar op maandag 7 oktober was het prima en zijn we er op de fiets naar 

toe gegaan. 

 

Op de boerderij werden we hartelijk ontvangen door boer en boerin Postma . In de 

schuur werd uitgelegd wat de bedoeling was van deze ochtend. Ondertussen smulden we 

van een traktatie. Een lekker stukje oranjekoek😊 Baukje had namelijk onlangs de 

100.000 liter melk gehaald. GEFELICITEERD!  

 

 

 

 

 



 

Dit is Baukje! 

 

 
 

We kregen in 2 groepen een rondleiding en hebben heel veel geleerd. Vervolgens heeft 

iedereen op school z’n/haar boerderij -bewijs gehaald! 

(S)Cool on wheels! 

Op vrijdag 27 september hebben we een hele bijzondere gastles gymnastiek gehad!  

Een gymles op wielen!  

In de klas kregen we eerst het verhaal te horen van een sporter die vanwege een heel 

naar ongeluk (al 20 jaar geleden) niet meer kon lopen . (dwarslaesie) 

 

Hij vertelde over hoe het gebeurde en wat er daarna allemaal voor hem was veranderd 

en hoe hij weer mee kon doen in de maatschappij. Sport was voor hem enorm belangrijk 

en daarom wilde hij ook heel graag kinderen die wel gewoon kunnen lopen laten ervaren 

hoe het is om toch te sporten terwijl je je benen niet gebruikt. Een prachtige ervaring! 

Veel fanatieke kinderen die zich nu eens allemaal gelijk voelden! Iedereen heeft een 

prachtig diploma ontvangen na afloop. 

 
 

Natuurlijk hebben we de afgelopen weken nog veel meer bijzondere en interessante 

dingen gedaan in groep 7. Denk aan dierendag, de ontmoetingen met de kinderen van 

groep 7/8 van ‘de Opslach’, een voorlichting over brandveiligheid door 2 echte 

brandweermannen , een lesje Frysk damjen en nu zijn we nog volop bezig met de 

Kinderboekenweek.  

Kortom veel te veel om allemaal te beschrijven!                

 

Groeten van iedereen uit groep 7! 

 

 



 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

* 16 oktober:  BHV oefening 

* 17 oktober:                   Fietsenkeuring 

* 19-27 oktober:  Herfstvakantie 

* 29 oktober:  Studiedag Stichting CBO de Greiden-  kinderen vrij! 

* 6 november:  Landelijke Onderwijsstaking 

* 7 november:  Sponsorloop voor Worldservants. 

* 8 november:  Nationaal schoolontbijt 

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

 

 

Schoolregels/omgangsregels binnen en buiten de school 

De basisregels die wij hanteren zijn de regels gelieerd aan de Kanjertraining! 

 
Regels in de school 

1. We gedragen ons rustig. 

2. We helpen elkaar en sluiten niemand buiten. 

3. We luisteren naar elkaar. 

4. We gaan met respect om met elkaar en het schoolmateriaal. 

5. We maken geen ruzie. Problemen eerst bij juf of meester melden. 

6. Bij het verlaten van de klas ruimen we onze tafel op en schuiven de stoel aan. 

7. We helpen in de klassendienst. 

 

http://www.itfunemint.nl/
http://www.facebook.com/


 

 

Iedere groep heeft nog haar eigen 7 regels in de klas hangen. 

 

Leraren van KBS It Fûnemint: 

1. Zijn bereid elkaar te helpen 

2. Zijn open in de communicatie 

3. Maken een zichtbare planning 

4. Hebben oog voor alle kinderen 

5. Werken volgens de visie en missie 

6. Zorgen voor een complete overdracht 

7. Houden de groeps- en zorgmap actueel 

 

Ouders met kinderen op KBS It Fûnemint: 

1. Zorgen dat hun kinderen fit en op tijd op school zijn 

2. Verlaten de klas voor 8.25 uur (gr 5 t/m 8) / 8.30 uur (gr. 1 t/m 4) 

3. Komen met vragen over hun kind bij de leerkracht 

4. Maken een afspraak als ze een extra gesprek willen voeren 

5. Zorgen dat zij - of oppas - bereikbaar zijn 

6. Willen met leerkrachten en directie het beste voor hun kind 

7. Blijven in gesprek als er verschillen van mening ontstaan 

 

Op school moeten mobiele telefoons van de kinderen uit zijn en worden ingeleverd bij de 

groepsleerkracht. 

 

Kinderen mogen niet voor 8.00 uur op het plein en niet na 19.00 uur! Daarnaast mag er in 

het weekend geen gebruik gemaakt worden van het plein!! 

 

Het allerbelangrijkste is dat we met respect met elkaar omgaan. Dit geldt voor alle 

geledingen binnen de school. We praten niet óver, maar met elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 


