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In de groepen gaan we het de komende weken hebben
over ‘slim’.
Wanneer noemen we een kind slim? Misschien denken we
spontaan aan een hoog IQ en mooie rapportcijfers. Aan
knappe koppen en soepele getrainde hersenen. Maar niet
alle slimheid speelt zich af in de bovenkamer. Kinderen
kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun
ogen zien, kunnen hun handen maken. en met een beetje
geluk zit het ook snor met de sociale intelligentie en weet
een kind feilloos hoe het zich in een groep kan handhaven.
In dit thema verbreden de kinderen hun beeld van wat
slimzijn kan betekenen. Daarbij worden ze zich ook
bewust van de enorme waardering van de intelligentie en
rationaliteit in onze moderne samenleving die drijft op
computers, slimme thermostaten en algoritmen.

De verhalen van Salomo staan centraal in dit thema.
Salomo staat ook bekend om zijn kennis en wijsheid.
Met vriendelijke groeten,
Jappie Groeneveld
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Techniek
De afgelopen weken zijn de kinderen door de hele school bezig met verschillende
vormen van techniek en met de techniekdozen. De kinderen vinden het prachtig om hier
mee bezig te zijn. Via Klasbord hebt u waarschijnlijk al mooi foto’s van uw kind(eren)
kunnen bekijken.

Verkeerscommissie
Nieuws vanuit de verkeerscommissie.
Hier weer even een stukje van de verkeerscommissie. Inmiddels heeft Douwina
Schukken afscheid genomen van de verkeerscommissie. Hierbij bedanken we Douwina
hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. Lian Breeuwsma neemt het stokje over van
Douwina. Welkom Lian!
Ook dit jaar houden we weer een fietskeuring voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7.
De fietskeuring zal plaatsvinden op 15 oktober. Willen jullie er aan denken dat de
kinderen deze dag op de fiets naar school komen? Natuurlijk keuren we het liefst alle
fietsen goed (wel zo leuk voor het kind) dus misschien is het verstandig om van te voren
de fiets nog even te checken op verlichting etc.
In november zal ook weer de jaarlijkse pleinwacht plaatsvinden. Kinderen uit groep 8
zullen de hele week de kinderen, en misschien ook ouders, attenderen op de regels
rondom het schoolplein. Dit om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken rondom de
school.
Gedurende dit schooljaar zullen wij jullie middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden
van andere (verkeers)activiteiten die wij gaan organiseren.

Nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

It Fûnemint Wommels

Tút en der út plak
Vóór de school zijn twee zogenoemde tút en der út plaatsen, te herkennen aan de
prachtige zelfgemaakte borden. Wij merken dat deze plekken vaak niet juist gebruikt
worden. Nadrukkelijk willen wij iedereen er op wijzen dat deze plekken alleen bedoeld
zijn om het kind uit te laten stappen om vervolgens zelf naar school toe te lopen. De
auto rijdt dus gelijk weer door nadat het kind is uitgestapt. Het is niet de bedoeling om
hier voor langere tijd te parkeren. Dit zorgt namelijk voor een minder goed overzicht en
daardoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties.

Plein
Afgelopen week is er opnieuw een brief richting de gemeente gegaan over de aanpak
van het speelplein.
We willen graag het plein uitbreiden en meer groen aanbrengen. Daarnaast willen we het
gedeelte onder de voorluifel betrekken bij het plein en tevens gebruiken als leerplein
bij buitenlesdagen.

Chromebooks

Voor alle leerlingen zijn de accounts ingesteld voor het gebruik van de chromebooks. In
eerste instantie gaan de groepen 6/7/8 er mee werken. Deze week heeft groep 6 er al
mee gewerkt.
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Nieuws uit groep 2
Groep 2
In de kennismakingsweken deden we veel spelletjes, tekenden we ons gezin, werkten we
over “ik”, vertelden we elkaar wat we leuk vinden, waar we trots op zijn, waar we goed in
zijn, wat je lekker vindt, etc.
We zongen o.a. het lied “de vriendenslinger”.

“We maken een vriendenslinger, pak mijn hand, kom erbij. We maken een
vriendenslinger. Vrienden dat zij wij. Echte vrienden klappen samen, x-x-x. echte
vrienden stampen samen, x-x-x. Echte vrienden zingen samen la-la-la. Echte vrienden
lachen samen ha ha ha ha ha.”
Op 9 september brachten we een bezoekje aan de boomgaard op de van Sminialeane. We
weten nu alles over de appelboom en dronken op school heerlijke appelsap.
Het thema ”Een nieuw schooljaar “ is afgesloten. We kunnen zeggen dat we al een fijne
groep zijn die elke dag samen werkt en speelt.
Vanaf deze week krijgen de hulpjes de letterdoosjes mee naar huis. Hier komt een
voorwerp dat begint met de letter dan de week. Dat is nu de letter S. Door vragen te
stellen probeert de groep te raden wat er in het doosjes zit.

Nu werken we over de herfst en de kinderboekenweek met als thema: “ Worden wat je
wil”. We laten o.a. ons lievelingsboek aan elkaar zien en vertellen erover.
Ons favoriete voorleesboek is Willem en Dikke Teun van Jacques Vriens. Over een 5
jarig jongetje en zijn poes die kan praten maar dat is een geheim……..dat weten wij
alleen😉
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Groen Doen
Wij hebben als school een abonnement op GroenDoen. Met de hele klas praktisch aan de
slag met natuur en milieu en met wetenschap en techniek. Dat is de missie van Groen
Doen. Groen Doen biedt leerzame en onvergetelijke (natuur) activiteiten en
lesmaterialen voor het basisonderwijs in Zuidwest-Fryslân. Voor elke leeftijd is er wel
iets te beleven. Want Groen moet je gewoon DOEN!

Leerkrachten kunnen leskisten aanvragen en daarnaast met de hele klas naar buiten,
lekker de natuur in. Dat is niet alleen leuk, maar vooral ook leerzaam. Daarom
organiseert Groen Doen regelmatig activiteiten op locatie. De laarzen aan en lekker
banjeren door het bos, het weiland of langs de waterkant. Of op excursie naar het
Woudagemaal.
Maar ook is er natuurlijk van alles te beleven in de directe omgeving rond de school. Zo
leren leerlingen tijdens Himmeldei hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een prettige
leefomgeving.

Stagiaires
Op dit moment zijn er drie stagiaires aanwezig op it Fûnemint. Van de Friese
Poort zijn Megan en Jasmijn op maandag en dinsdag in respectievelijk groep 1 en
2 voor de opleiding van onderwijsassistent. In groep 6 is op dinsdag Janita in de
klas, zij komt van de Pabo. de lerarenopleiding.

Juf Doutsje liep haar lio-stage in groep 7, maar in onderling overleg is deze
stage beëindigd.
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Nijs út groep 5

As bern yn groep 5 komme dan komme hja foar it earst yn ‘ e kunde mei it fak
skiednis. Ek wy binne de ôfrûne wiken dwaande west mei skiednis. En wêr begjint
dy skiednis dan? Gewoan by dysels! Mei dyn eigen berte begjinst eins in nij stikje
skiednis te skriuwen. De bern hawwe bertekaartjes, fotoboeken en harren
earste klean meinommen om sjen te litten hoe har begjin wie.
Meikoarten gean de bern in tiidline meitsjen wêryn allegear bysûnderheden
komme te stean dy’t hja meimakke hawwe yn de earste 7,8,9 jier fan har libben.
Ek binne wy elke dei dwaande mei it ferkennen en besykjen fan de metoade foar
begripend lêzen. It is aardich dat der in foarlêsboek by heart. It boek: ' Zeg
maar tegen de juf dat ik wat later kom' hawwe wy ûnderwilens út! Wy witten no
dat dit boek skreaun is troch Bette Westera en wy hawwe leard dat asto in boek
fan in bepaalde skriuwer aardich fynst dat it dan handich wêze kin om noch ris in
boek fan dizze skriuwer út te kiezen. Sa sein, sa dien! Wy binne hjoed begûn yn '
Krullen en blubbershampoo' ek in boek fan Bette Westera.

Of it dizze metoade wurden giet is noch net bekend, mar dizze boeken kinne wy
dan mar wer!
Foar no: Hertlike groetnis fan ús allegearre yn groep 5
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* Agenda:

*
*
*
*
*

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

Actie Mijn school in bloei
Kinderboekenweek
Vergadering Medezeggenschapsraad
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt

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

Het belang van voorlezen
Drs. T. de Vos - van der Hoeven Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een
hoop ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de
ontwikkeling van het kind.
Vooral kinderen tussen de twee en vijf jaar worden veel voorgelezen. Van deze groep wordt 90%
regelmatig voorgelezen.
Bij jongere kinderen ligt dit aantal veel lager. Vooral kinderen onder de een jaar worden veel minder
voorgelezen. Slecht 30% van de ouders van een baby lezen hun kindje wel eens voor. Veel ouders
vinden hun baby nog te jong om al voor te lezen. Gedeeltelijk is dit natuurlijk ook het geval. Een kind
van nog geen één jaar kan nog niet echt een verhaal volgen. Maar met een jonge baby (3/4
maanden) kan wel al plaatjes gekeken worden en kan hetgeen er te zien is benoemd worden. Wel is
het belangrijk dan te kiezen voor een boek met eenvoudige duidelijke tekeningen en het bekijken
van een boekje niet langer dan een paar minuutjes te laten duren Vanaf een maand of 9/10 kan ook
begonnen worden met simpele verhaaltjes voor te lezen. Vooral verhaaltjes op rijm vallen erg in de
smaak bij deze leeftijdsgroep.
Bij het ouder worden gaan ouders ook steeds minder voorlezen. Bij de groep kinderen tussen de
negen en twaalf jaar wordt nog maar zo'n 40% voor gelezen. De belangrijkste reden voor het niet
meer voorlezen is dan dat het kind zelf goed kan lezen. En dat is jammer want ook op deze leeftijd
kan voorlezen nog erg gezellig zijn.
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Waarom voorlezen belangrijk is
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.
Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de
taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede
zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te
concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen,
waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp
waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook
steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze
onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het
voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de
ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te
brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er
regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn
van het ritueel voor het slapen gaan.

Waarop letten bij het voorlezen.
Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is
het goed om de rust te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om
voor te lezen. Al kan in de auto of in de wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afleiding zijn
voor het kind. Hoe lang er voor gelezen wordt hangt vooral af van het kind. Kinderen geven zelf
duidelijk aan wanneer hun aandacht verslapt. Bij jonge kinderen is het beste om te kiezen voor een
kort verhaal zodat het boek/ verhaal in een keer uitgelezen kan worden. Wanneer het kind dan nog
meer voorgelezen wil worden, kan nog een verhaaltje voor gelezen worden. Bij jonge kinderen is het
ook belangrijk aandacht te besteden aan de plaatjes in het boek. En herhaling vinden jonge kinderen
erg leuk. Het is dan ook goed een boek meerdere keren te lezen. Kinderen leren hierdoor het verhaal
beter begrijpen en leren voorspellen wat er gaat gebeuren.
Vaak komen kinderen tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen. Het is goed hier op in te
gaan en met het kind te praten over het verhaal, maar het verhaal daarna wel weer op te pakken.
Nadat het boek/ verhaal dan uit is, kan nog even verder gepraat worden. Wanneer het kind zelf niet
met reacties op het verhaal komt, kan het goed zijn vragen te stellen.
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Overigens, ook al voordat er gestart wordt met voorlezen kan er met het kind over het boek gepraat
worden. Zo kan de kaft van het boek bekeken worden en kunnen de ouder en het kind samen
bedenken waar het boek over zal gaan.
Voorlezen met stemmetjes kan heel leuk zijn voor een kind, maar kan het voorlezen voor de ouder
wel moeilijk maken. En ook met het variëren van de intonatie kan al veel bereikt worden. Het is
belangrijk om tijdens het lezen goed contact te houden met het kind en steeds te kijken hoe het
reageert op het verhaal. Wanneer het kind het verhaal eng vindt, kan doormiddel van een grapje
tussen door, een andere intonatie, een andere woordkeus en eventueel het verhaal aanpassen of
een stukje overslaan het verhaal minder eng gemaakt worden. Terwijl bij een kind dat geniet van een
spannend verhaal, het verhaal extra spannend gemaakt kan worden doormiddel van intonatie.
samen lezen voorlezen
Bij de keuze van een boek is het belangrijk een boek te kiezen dat bij het kind past qua thema, lengte
van het verhaal, hoeveelheid plaatjes etcetera. Maar het is ook goed een boek te kiezen dat u als
ouder graag voorleest. Voorlezen uit een boek dat u zelf maar niets vindt, is als ouder niet leuk, maar
pakt vaak ook niet echt leuk uit voor het kind. Het kan ook goed zijn het kind zelf een keuze te laten
maken (een boekenplank op kinderhoogte kan dan heel nuttig zijn),

Voorlezen, plezier voor twee
Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar het voorlezen moet vooral
gewoon leuk zijn en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen genieten. Vanwege het verhaal
dat er gelezen wordt, maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en de exclusieve aandacht
voor elkaar.
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