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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Vanaf volgende week gaan we in de groepen aan de slag 

met het thema “Onderzoeken”.  

Volwassen mensen doen vaak wetenschappelijk onderzoek 

om te weten waarom de wereld is zoals die is. Kleine 

kinderen halen het mooiste speelgoed uit elkaar om te 

zien hoe het in elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. 

Het begint met een nieuwsgierige houding in positieve zin. 

We willen weten hoe het zit. En bovendien: het is ook leuk 

en spannend. 

 
Die onderzoekende houding kan heel nuttig en zelfs 

noodzakelijk zijn. Zonder onderzoek is het bijvoorbeeld 

moeilijk voor een arts om een goede diagnose te stellen. 

En dan wordt de keuze voor een juiste behandeling 

helemaal een heksentoer. Onze samenleving geeft 

miljarden uit aan onderzoek omdat het iets oplevert. 

Betere medicijnen, snellere computers, nog zuinigere 

woningen etc. In dit thema ontdekken de kinderen niet 

alleen hoe, waar en wanneer mensen op onderzoek uitgaan, 

maar vooral wat de zin daarvan kan zijn. 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

 
 

mailto:funemint@degreiden.nl
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Nieuws uit groep 8 

 

Afgelopen woensdag 16 september had groep 8 het GVA’tje. Een Grens Verleggende 

Activiteit! Bedacht door Hans Claus en al een hele tijd traditie op It Fûnemint om in 

groep 8 de ‘Gouden Weken’ mee af te sluiten. Een tocht die in Wommels begint en via 

Oosterend, Roodhuis, De Kliuw, Hidaard en de brug de ‘Nije Kromme’ weer in Wommels 

uitkomt. Tijdens deze tocht wordt er een stuk gelopen, daarna geskeelerd en vervolgens 

over het water vervolgd.  

                            
Het weer hadden we deze dag mee, een aangename temperatuur met een heerlijk windje 

erbij. De leerlingen gingen dan ook vol enthousiasme in groepjes lopend op pad. Niet 

iedereen nam gelijk de juiste route, maar uiteindelijk is toch iedereen aangekomen in 

Roodhuis om op skeelers verder te gaan na het eten van een appeltje en wat gedronken 

te hebben. Hier moest helaas al wel de eerste leerling afhaken in verband met blaren.  

De skeelertocht werd niet altijd op skeelers voltooid, de één ging toch maar te voet, de 

ander werd voortgetrokken door een touw, of fiets 😉. Maar de meesten hebben de 

tocht helemaal gereden op skeelers, wat een doorzettingsvermogen en prachtige 

samenwerking was er in de groepen te zien! Tussendoor deden de leerlingen zich nog te 

goed aan een ‘broodje knak’ en wat lekkers om het energie op peil te houden.  

Uiteindelijk is toch iedereen, op welke manier dan ook, aangekomen bij de ‘Nije Kromme’ 

en mochten ze in het bootje stappen om naar Wommels gebracht te worden.  

                                     
Toen uiteindelijk alle groepen weer aanwezig waren op school stonden er heerlijk 

gebakken pannenkoeken voor ons klaar om de dag mee af te sluiten! Iedereen heeft hier 

smakelijk van gegeten.  

Iedereen heeft het ontzettend leuk gehad, ook al was het hier en daar best wel even 

zwaar. Er zijn deze dag in ieder geval weer heel wat grenzen verlegd!  

 

Tot slot zijn we ontzettend blij met de vele ouders die hebben geholpen met deze dag. 

Het staan op een post, het bakken van pannenkoeken en het varen met de boot dat op 

het laatste moment toch nog geregeld kon worden. Bedankt!!! 

 

Groeten uit groep 8! 

 



 

 

CORONA kinderen die verkouden zijn 

 

Het kabinet verraste het onderwijsveld vrijdag door te melden dat kinderen met 

verkoudheids-klachten wel* naar school mogen. 

Maar niet alle kinderen met verkoudheidsklachten! 

Er zijn uitzonderingen. 

Naast wat de overheid aangeeft ( even in eigen woorden: iemand in het gezin met 

klachten die (kunnen) duiden op corona, andere contacten met mensen die klachten 

hebben en/of de combinatie met koorts of benauwdheid), willen we jullie vragen ouders 

hun kind ook thuis te houden als ze ‘het gevoel’ hebben dat het geen gewone 

verkoudheid is. Ouders/verzorgers kennen hun kind door en door en als ze ook maar 

ergens aanvoelen dat het ‘anders is dan een gewone verkoudheid’, dan graag daarnaar 

handelen. Wij als bestuur staan achter de ouders en jullie als schoolleiding om deze 

kinderen niet gewoon als ongeoorloofd afwezig te melden.  

 

Hartelijke groet, 

Albert & Dirk, Bestuur / Directie CBO De Greiden 

 

 
* Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft voor bron- en 

contactonderzoek bij kinderen een Handreiking opgesteld. Hierin staan voorbeelden van 

situaties rondom besmettingen op kinderopvang en scholen. 

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt: 

 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 

keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang 

of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit 

geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als 

het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij 

thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, 

benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven 

tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor 

corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.  

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het 

huishouden thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in 

het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een 

coronatest. 



• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft 

vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden 

voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar 

school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na 

terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 

dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje of rode gebieden vanwege 

corona zie  NederlandWereldwijd.   

 

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven 

niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

 

 

 

 

 

Drukte bij het verlaten van school 

 

’s Middags bij het verlaten van de school is het enorm druk met fietsen bij de in- 

/uitgang  voor bij de weg en kunnen ouders/kinderen moeilijk wegkomen. 

 
Hierdoor wordt het oversteken erg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Het zou mooi dat zijn 

de fietsen meer geplaatst worden bij de bankjes aan de zijde van de bibliotheek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nijs út groep 2 

 

  

Yn it nije skoaljier binne we begûn mei de  tema`s : “Gouden Weken”, Simmer en Slakken. 

We diene spultsjes en oefenings sadat we in fijne groep wurde kinne. We ha nije 

freontsjes krigen en d`r wurde al omraak boartersôfspraken makke. 

We ha wurke oer de slak. We witte no hoe it bist d`r út sjocht, hoe `t er rint, hoe ’t er 

fielt…..en ja se kin ek ûtsnappe út de glêzen bak by ús yn ̀ e  klasse.( hy kin kin wol hieeellll 

heech krûpe 😉  We ha de slak knipt, tekent en klaaid. 

 
De S sit yn it doaske wat mei nei hûs giet. Dêr mei fan alles yn wat begjint mei dy letter. 

De bern stelle fragen en moatte útfine wat d`r yn sit. D`r siet yn it bakje fan Jilles neat 

tochten we want it makke gjin gelûd………it wie wol hiel spannend, d`r siet in libbend bist 

yn……Mei syn allen ha we it nei bûten brocht. 

We ha it tellen en de sifers oefene. We diene lústeroefenings en rymje de hiele dei d`r 

op los.  

We ha ûntdekt dat d`r feroaringen plakfine en dat sommige dingen best wol spannend 

binne. Mar ek leard dat je elkoar helpe kinne as eat dreech is. Dat je d`r wêze meie, dat 

je grutsk op jesels wêze meie. En dat je fan alles en noch wat bliid wurde kinne. Oan it 

ein fan de dei diele we komplimintsjes út en litte we sjen dat we bliid binne mei wat 

eltsenien kin. 

Fanôf nije wike wurkje we oer de hjerst en “de Berneboekewike” mei it tema En toen! 

 
  Fan Teske, Mauk, Giovanni, Stijn, Jeldau, Evert Jelle, Tygo, Melle, Sanne, Fender, Ids, 

Brent, Anne Boukje, Ynse Fedde, Wiebe, Femke, Imre, Benthe, Levi, Anna Marij, Lieke, 

Mila, Silke, Iris, Jilles, Quin, juf Ellen en juf Pietrik 

              

 

 

 



 

Cyberpesten 

 

Maakt je kind regelmatig gebruik van internet en sociale media? Dan kan het te maken 

krijgen met cyberpesten (digitaal pesten). Bij cyberpesten gebruiken kinderen media om 

een ander te pesten of zijn gegevens te misbruiken. 

 
Wat is cyberpesten? 

Cyberpesten is pesten via internet en sociale media. Bijvoorbeeld: 

 

Gemene berichten sturen via WhatsApp of mensen buitensluiten in WhatsApp-groepen. 

Iemand uitschelden of belachelijk maken op Facebook of in chats. 

* Haattweets 

* Dreigberichten of dreigmails sturen. 

* Een wachtwoord stelen of een nep-account aanmaken. 

* Foto's of filmpjes van iemand anders op internet zetten. 

 

Het gaat pas om pesten als dit soort dingen regelmatig gebeuren en als 'de pester' het 

met opzet doet. Het kan voorkomen dat kinderen wel last hebben van dit soort gedrag, 

maar dat ze het zelf niet als pesten benoemen. 

 

Soms gebeurt digitaal pesten anoniem. Je kind weet dan niet van wie het bericht 

afkomstig is. 

 

Voorkom dat je kind gepest wordt op het internet 

Kinderen die weten van de gevaren op internet lopen minder kans om gepest te worden. 

Het is dus belangrijk om dit onderwerp met je kind te bespreken. Andere tips om dit te 

voorkomen: 

 

*Vertel dat niet alle vriendschapsverzoeken geaccepteerd hoeven worden. Een 

onbekende kun je beter niet accepteren. 

*Leg je kind uit dat het niet verstandig is om gevoelige of persoonlijke informatie te 

delen op het internet (naam, telefoonnummer etc.). 

*Vertel dat je kind het altijd moet overleggen met jou als ouder als het toch ergens de 

gegevens wil achterlaten. 

*Laat tot slot weten dat je kind altijd alles mag bespreken met jou of andere 

vertrouwenspersonen. 



*Heeft je kind weinig zelfvertrouwen? Help je kind dan zijn zelfvertrouwen te 

vergroten. Dan groeit ook de weerbaarheid. Je kind durft dan beter voor zichzelf op te 

komen en durft sneller hulp te zoeken. 

 

Voorkom dat je kind gaat pesten op het internet 

*Geef zelf het goede voorbeeld. Ook op sociale media. Leer je kind om respectvol om te 

gaan met anderen op het internet. 

*Praat regelmatig met je kind over sociale media. Bespreek ook ervaringen waar je kind 

boos van werd en wat de reactie was van je kind. Leg uit dat iemand uitschelden, 

kleineren of vernederen pesten is. 

*Bespreek de gevolgen die pesten (of nare grappen) kan hebben voor een slachtoffer. 

Hoe herken je digitaal pesten? 

 

Online gepest worden is voor kinderen net zo erg als gepest worden in de buurt of op 

school. Kinderen vertellen het misschien niet snel, daarom is het belangrijk dat je let op 

signalen van pesten bij je kind. Als je vermoedens hebt van het pesten, is het belangrijk 

dat je op tijd ingrijpt. Praat regelmatig met je kind over sociale media en veilig 

mediagebruik. Bespreek de leuke en minder leuke ervaringen. 

 

 

 

 

Ouderraad 

 

Afgelopen maandag hebben we de eerste ouderraadsvergadering gehad van dit 

schooljaar. De ouderraad bestaat uit Janneke Okkema, Margriet Rienstra, Lize 

Schuurmans, Jan Rispens, Nynke Meekma, Henderika Terpstra, Wesley Hoitinga en 

Jappie Groeneveld. 

 

Zaken die besproken zijn: 

*Coronamaatregelen 

*Verdeling groepsouders 

*Lopende zaken op school 

*Inloopkwartier school 

*Vrijwilligers op school werven -versiercommissie 

*Sinterklaas 

 

 

 

 



 

Weekendschool 

 

 
Weekendschool Súdwest-Fryslân werkt aan de toekomst van kinderen uit groep 7 en 8, 

die om verschillende redenen wel wat extra uitdaging en plezier kunnen gebruiken! Aan 

nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen biedt de school een steuntje in de rug om hun 

talenten beter te ontwikkelen. Dit doen we door op zondagmiddag een inspirerend 

programma aan te bieden met gastlessen over verschillende beroepen en 

maatschappelijke thema’s. De gastdocenten verzorgen gastlessen op de locatie van de 

weekendschool of ontvangen de leerlingen in hun eigen werkomgeving voor een 

rondleiding of een praktijkles. 

 

Zo leren de kinderen van alles over de verschillende beroepen met als doel ze te 

inspireren en te motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst! Kinderen die 

aangenomen worden op Weekendschool Sudwest-Fryslan kunnen gratis meedoen. De 

kosten worden betaald door onze sponsors. Twee keer per maand gaan de leerlingen op 

zondagmiddag naar Weekendschool Súdwest-Fryslân. Iedere keer staat een ander 

beroep of maatschappelijk onderwerp centraal. De kennismaking met mensen met een 

interessant beroep zorgt ervoor dat de leerlingen een brede kijk krijgen op zijn of haar 

mogelijkheden. En weten wat je kunt en wat je wil, motiveert! 

 

Meer informatie vindt u op: http://www.weekendschoolswf.frl/  

 

 

 

* Agenda:           

  
* 30 september:                   Start Kinderboekenweek 

* 7 oktober:                        Personeelsvergadering 

* 8 oktober:                        Einde Kinderboekenweek 

* 10-18 oktober:                  Herfstvakantie 

* 22 oktober:                      Leerlingenraad 

* 26 oktober:                      Ouderraad 

* 5 november:                      Nationaal schoolontbijt groep 1 t/m 8 

 

 

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