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14 oktober:         Fietsenkeuring gr. 3 t/m 8 

17-21 oktober: Herfstvakantie 

31 oktober: Streetwise voor groep 5/6 

3 november: Nationaal schoolontbijt 

7-11 november: Spreekuurweek 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na de vakantie starten we met het thema 
‘Doelgericht’ in de groepen.  

Welk kind wil niet z’n zwemdiploma halen? Die be-
langrijke voetbalwedstrijd winnen? Zo snel mogelijk  
‘groot’ worden? Doelen en doelstellingen, ze spelen 
een grote rol in het leven van kinderen. Ze groeien 
ermee op. Ouders hebben, bewust of onbewust , 
opvoedingsdoelen. Juffen en meesters  zijn gebonden 
aan onderwijsdoelen. En als kinderen straks  volwas-
sen zijn, zullen ze hun targets moeten halen.  

Een doelgerichte cultuur  is waardevol. Kinderen 
groeien immers aan doelen. Ze worden zich bewust 
van waar ze naar toe willen of moeten. Ze kunnen 
ontwikkelingen  bij zichzelf zien en leren beheersen. 
Ze kunnen trots zijn op wat ze bereiken.  In dit thema 
staan de kinderen daarom stil  bij concrete doelen 
waarmee ze te maken hebben.  Ze stellen vragen zo-
als: Wat betekent het om zelf je doelen te kunnen 
kiezen? Wanneer is een doel goed en zinvol? Heiligt 
het doel altijd het middel? 

Een doelgerichte cultuur heeft ook nadelen. Het risico 
bestaat dat je alleen nog maar oog hebt  voor dat wat 
bijdraagt aan het doel. Een topprestatie leveren in de 
sport of de beste worden van de groep kan dan voor 
stress zorgen. Bepaalt doelgericht denken een hele 
cultuur, dan kan er een levensvisie ontstaan waarin 
alleen maar dat belangrijk is  wat ook in doelen ver-
taald kan worden. Iets is pas echt de moeite waard 
als het oplevert. Even lekker aanrommelen of zomaar 
wat spelen  heeft dan geen nu meer. Of bestaat er 
toch zoiets als  de zin van het lanterfanten? 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 

 

 

 

 

“ Doelgericht” 

 Nieuwsbrief  
It Fûnemintteltsje 

D a t u m :  1 4  o k t o b e r  S c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3  Locatie Wommels 

 

Nieuwsbrief  nr. 4 

 

It Fûnemint 

Walperterwei 14 

8731 CD Wommels 

0515-331921 

06-26393142 

funemint@degreiden.nl 

 



 

Nieuwsbrief  It Fûnemint                                                                                                                        Schooljaar 2022-2023 

P a g i n a  2  

 Fietsen op het plein: 

  Bezoek schaapskudde groep 6: 
Afgelopen maandag heeft groep 6 de 

schaapskudde in Scharnegoutum bezocht 

in het kader van het Kinderboekenweek 

thema Gi-ga groen. 

De Kinderen hebben veel kunnen leren 

over schapen en het schapen drijven. 

Hieronder een fotocollage: 

 

 

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat ouders ‘s och-
tends met kinderen of kinderen alleen (vaak rond 14.00 uur) 
met de fiets op het schoolplein komen. Het plein is verboden 
voor fietsen. Het levert nu soms vervelende situaties op. 

  

Groepsverdeling ouders ouderraad: 
De ouderraad bestaat uit 8 personen. Ieder ouderraadslid is gekoppeld aan een be-
paalde groep. Zij kunnen dus ook andere ouders vragen voor activiteiten. 

Groep 1: NNB   Groep 2: Ingrid Dijkstra 

Groep 3: Margriet Rienstra Groep 4: Janneke Posthumus 

Groep 5: Janneke Okkema Groep 6: Jan Rispens 

Groep 7: Nynke Meekma Groep 8: Henderika Terpstra 

Voor groep 1 zoeken we nog een aanspreekpunt. Mocht iemand belangstelling heb-
ben, dan horen we het graag. 
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Milkshakes maken in groep 4: 

P a g i n a  3  S c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 

Afgelopen week zijn we in groep 4 
bezig geweest met het lezen en 
bespreken van recepten.  Aan de 
hand van het recept  hebben we in 
de groep Milkshakes gemaakt.  

 Er moest veel samengewerkt 
worden. Samen snijden, me-
ten , wegen en blenderen.  

 

 

 

 

 

Tot slot moesten we natuurlijk de 
milkshakes proeven! Nou  ze waren 
zeer geslaagd! 

De afgelopen weken zijn Macie en Lucy Louwers bij ons op school gekomen in res-
pectievelijk groep 1 en 2. Zij komen van de school uit Tzum. Wij wensen jullie ple-
zier toe bij ons op school. 

Vandaag hebben we afscheid genomen van twee leerlingen. 

Rinse Schilstra uit groep 2 gaat ons verlaten. Rinse gaat samen met z’n ouders en zusje verhuizen 
naar Tzum. Rinse gaat in Tzum naar de Staetlânsskoalle. Wij wensen jullie daar veel woon– en 
natuurlijk schoolplezier toe! 

 

Ook Sven Hallema uit groep 5 gaat onze school verlaten. Sven gaat 
na de herfstvakantie naar de Súdwester in Sneek.  Wij hopen dat 
Sven snel z’n plekje gaat vinden in zijn nieuwe klas en wensen hem 
veel succes toe! 

Schoolverlaters :    

Nieuwe leerlingen: 
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Even voorstellen: 

Juf Mariska de Boer: 

Wat fijn dat ik hier in Wommels nu les mag geven aan deze lieve kinderen! Ik ben meer dan twintig jaar 
juf geweest in Wjelsryp. Eerst tien jaar middenbouw, groep 3/4/5/ en daarna de kleuters tien jaar. Het 
laatste jaar weer middenbouw en daarna kwam de vraag of ik ook naar Wommels wilde.  

En wat vind ik het fijn om op donderdag de kinderen van groep 1 een dagje te mogen begeleiden, ze 
nieuwe dingen aan te leren en de week voor hen af te sluiten met vooral spel en ontwikkelingsmateria-
len. We hebben het heel gezellig, samen met juf Pytsje een leuke dag.  

Op vrijdag ben ik er voor groep 3, dat is dan ook de laatste dag van de week en dit is elke keer een feest-
je, met gym, muziek en crea. We maken er samen met stagiaire Kirsten ook elke keer weer wat moois 
van! 

Op maandags en dinsdags werk ik in Sneek op de Master Amiko school, dat is een school voor nieuwko-
mers, waar kinderen op zitten die in het AZC wonen of nu ook vooral kinderen uit de Oekraïne. Ze leren 
daar in ongeveer een jaar tijd veel Nederlandse woorden en begrippen, zodat ze daarna naar een regu-
liere basisschool kunnen. 

En op woensdags ben ik vrij om thuis nog het één en ander te reorganiseren, zoals stapels was, poetsen 
en opruimen. Want onze kinderen hebben het ook altijd druk (zeggen ze ) en mijn man Wytze is vracht-
wagenchauffeur, dus is het voor mij de schone taak om dan toch ook nog in het huishouden nog het één 
en ander te doen. Onze oudste zoon Sytze is 18 en werkt als timmerman, maar doet ook nog een avond-
opleiding, onze dochter Hilly Anna is 16 en zit in haar laatste jaar van de HAVO. En onze jongste zoon 
Haije, zit nét op de grote school. Dus zit mem nu ook op de grote school!    

 

Juf Marriët Trip: 

Misschien heb je mij al wel zien lopen door de school, maar nog geen idee wie die nieuwe juf is? Dit jaar 
sta ik voor groep 8 samen met juf Nynke Postma en werk ik op de donderdag en vrijdag.  

Ik woon al ruim 10 jaar met veel plezier in Grou met mijn man Paul en mijn kinderen Elieke (11), Rense 
(10) en Kesper (5) en onze poes Luna. Sinds 2018 sta ik voor de klas in het basisonderwijs, na mijn baan 
als onderwijskundige in het HBO en MBO in Leeuwarden.   

In het onderwijs geniet ik van de spontaniteit van kinderen en de afwisseling. Naast mijn werk als juf, zie 
je mij vaak buiten op de fiets; in de sportschool, en ik doe aan yin yoga.  Ik ben vorig jaar bij stichting De 
Greiden gekomen en heb toen gewerkt in Spannum in de middenbouw en 
daarnaast als invaljuf voor diverse scholen, waaronder ook bij KBS It Fûne-
mint.   

Ik kijk ernaar uit jou te ontmoeten dit jaar in Wommels en er samen een 
mooi jaar van te maken!  

  

Groeten van Marriët  

 

Stagiaires: 

Op dit moment zijn er meerdere stagiaires bij ons op school. In groep 8 draait 
Colin Baarda mee. Colin is 3e jaars Pabo-student. In groep 5 vinden we Jesper 
Groenia, ook 3e jaars Pabo student. Dan hebben we in groep 2 Niels Hiemstra, 
1e jaars Pabo student en in groep 3 op vrijdagochtend Kirsten Mulder, 1e jaars 
onderwijsassistente. We hopen dat jullie allemaal een fijne, leerzame periode 
zullen hebben. 
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Op dit moment voeren leerkrachten van groep 4 t/
m 8 kindgesprekken met de kinderen uit hun groep. 
Leerkrachten kunnen veel van hun leerlingen leren. 
Leerlingen hebben belangrijke informatie over de 
inhoud en beleving van het leerproces dat zij in het 
onderwijs ondergaan en leerkrachten kunnen eigen-
lijk niet zonder die informatie, als zij onderwijs op 
maat willen geven en af willen stemmen op de leer-
lingen in hun groep. Het voeren van (reflectie)
gesprekken is daarbij een belangrijk middel om tot 
uitwisseling met leerlingen te komen. Zulke ge-
sprekken kunnen voor leerkrachten ontdekkings-
tochten zijn door de ‘leerwereld’ van het kind.  

 

Kindgesprekken :                       Schoolschaatsen: 

Thema: "Het bos". 
De thematafel is omgetoverd in het herfstbos. 
De eekhoorn heeft een mooi plekje in de 
boom. Ook zit er een dikke kriebelspin op een 
paddenstoel. 
 

Vandaag had Ylse het mandje van Roodkapje 
meegenomen. Met elkaar hebben we het lied-
je gezongen. 
 

In het mandje van Roodkapje zitten ook koek-
jes. Die hebben we maandag samen gebak-
ken. Eerst opschrijven/tekenen wat we nodig 
hebben. Yde heeft het meel in de kom ge-
daan. Eieren en boter erbij en dan mixen. De 
oven moest op 180 graden en dat is heel 
warm! Daarna afkoelen. Dinsdag hebben we 
het glazuur erop gedaan en allemaal vier stip-
jes. Aan het einde van de middag was het 
smullen!!! 
 

Jildau en Luuk hebben voorgelezen. Dat deden 
jullie heel goed, knap hoor! 
 

Deze week hebben we ook strippenkaart le-
zen. Je gaat dan naar een ander lokaal waar 

Nieuws uit groep 1: 

een boek wordt voorgelezen. Ben je daar ge-
weest, dan krijg je een sticker op je strippen-
kaart. De kinderen lopen zelfstandig naar het 
andere lokaal of met meester Jappie of de on-
derwijsassistent. Ze kunnen kiezen uit vijf boe-
ken. Ze komen enthousiast weer terug! 
 

Morgen is de afsluiting met 
een spel. Daarover morgen 
meer. 
 

Volgende week is het 
herfstvakantie. De maandag 
na de herfstvakantie is het 
speelgoeddag. Ze mogen 
dan één stuks speelgoed 
meenemen of twee kleine dingen. 
Op andere dagen mag er speelgoed meegeno-
men wat ze nieuw hebben gekregen of als het 

bij het thema past. 
 

Na de vakantie gaan we weer 
verder met het thema "Het 
bos". 

Na de herfstvakantie start groep 5  weer met het 
schoolschaatsen in de elfstedenijshal van Leeuwarden.  
Daar krijgen ze 5 lessen aangeboden met daarin de 
basistechnieken van het schaatsen .  Voor de kinderen 
altijd een mooi moment om hun het schaatsen eigen 
te maken. Naast het sportieve gedeelte is er ook altijd 
een sociale component.  Ze leren kinderen van andere 
scholen kennen en moeten ook veel samenwerken. 
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Juf Anneke volgt de opleiding reflexintegratie: 

Wat is Reflexintegratie? 

Primaire reflexen. 

Primaire reflexen zijn de eerste bewegingen waarmee baby’s op hun omgeving reageren. In het eerste 
levensjaar verdwijnen deze automatische reacties, om steeds meer plaats te maken voor bewuste bewe-
gingen. Het lichaam integreert de reflexen en kan zich hierdoor steeds verder ontwikkelen. Het zenuwstel-
sel ontwikkelt zich en het lichaam leert bewust te bewegen. 

Deze reflexen zijn in eerste instantie bedoeld ter overleving en bescherming, maar zijn ook de neurolo-
gische bouwstenen voor al onze aangeleerde bewegingen en vaardigheden. 

Houdingsreflexen 

Wat later ontstaan de houdingsreflexen (of posturale reflexen genoemd), die ervoor zorgen dat de zwaar-
tekracht overwonnen kan worden: een baby gaat het hoofd op tillen, gaat zich oprichten en komt tot krui-
pen en lopen. Deze houdingsreflexen worden ook door het lichaam geïntegreerd. Hierdoor is een juiste 
houding en beweging mogelijk als we ouder worden, zonder compensatie. 

Niet geïntegreerde reflexen 

Hoe beter de reflexen geïntegreerd zijn, hoe doelgerichter we ons kunnen gedragen en bewegen. Als er 
nog actieve reflexen aanwezig zijn kunnen we niet doelgericht en doeltreffend 
onze ‘taken’ volbrengen en volhouden. Deze taken kunnen liggen op lichamelijk, 
emotioneel en/ of neurologisch gebied. Het kost dan ook veel energie voor kin-
deren en volwassenen om de taken uit te voeren. (Vergelijkbaar met een compu-
ter die draait op een oud programma; de computer is traag en veel taken kunnen 
niet goed uitgevoerd worden). Hierdoor kan een vertraging ontstaan in de ontwik-
keling op een bepaald gebied. Dit is afhankelijk van welke reflexen nog niet geïnte-
greerd zijn. 

Oefeningen 

Door het regelmatig doen van de eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen kunnen de reflexen door 
het lichaam geïntegreerd worden. De oefeningen zijn bedoeld om lichaam en brein te ontwikkelen en in 
functie te verbeteren. Functieverbetering omdat er nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt, 
waardoor klachten afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Om goed te kunnen begrijpen waarom deze oefe-
ningen essentieel zijn als fundament voor het leren, is een bepaalde kennis van het brein, de hersenen, 
nodig. Dat is een ingewikkelde materie, ik zal proberen het kort en simpel uit te leggen. 

Een voorwaarde voor het efficiënt functioneren van de hogere hersenfuncties, is dat de lagere hersen-
functies (die onder andere houding, evenwicht en bepaalde motorische vaardigheden besturen) een auto-
matisme zijn geworden en ook bewust aangestuurd kunnen worden. 

Als dit niet zo is, moeten de grote hersenen voortdurend bijsturen. Hierdoor worden hogere functies, zo-
als bijvoorbeeld lezen en/of rekenen, minder efficiënt. Als gevolg daarvan kunnen problemen ontstaan. 

 

Juf Marjolein wordt nieuwe leerkracht  GGL door Doen 
Juf Marjolein wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe leerkracht van de 
Greiden Groep Leren door Doen. Deze groep zit op woensdagochtend in 
Easterein. Zij volgt juf Fanny Regts op.   

Bij de GGl door Doen zijn de kinderen op een andere manier met taal en 
rekenen bezig dan regulier in de klas. Veelal op een praktische manier. 
Ook van onze school zijn  er een aantal leerlingen die er op woensdag-
ochtend naar toe gaan. 
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Vervolg reflexintegratie: 

Elke stap in de ontwikkeling is afhankelijk van een bepaalde mate van rijping van een vorige stap. Dus 
eigenlijk zijn bijvoorbeeld lezen en taal afhankelijk van de ontwikkeling van de lagere delen van de herse-
nen. Een kind leest met het gehele lichaam en brein, niet alleen met de grote hersenen, het hoogste deel. 

Dat is hetgeen wat deze reflexintegratie als doel heeft met het gegeven van de gerichte oefeningen. Met 
de oefeningen wordt ervoor gezorgd dat de lagere delen van de hersenen de juiste prikkels krijgen om 
stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling, zodat die functies een automatisme worden. Hierdoor ont-
staat er ruimte om de hogere functies in z’n geheel te kunnen aanspreken en benutten. 

Wanneer is Reflexintegratie geschikt? 

Als je punten uit onderstaand lijstje herkend, dan kan er sprake kunnen zijn van nog actieve, niet geïnte-
greerde primaire reflexen. Door middel van de eenvoudige, maar zeer werkzame, oefeningen*, kunnen 
deze reflexrestanten door het lichaam geïntegreerd worden, waardoor de klachten afnemen en zelfs ver-
dwijnen. Deze oefeningen moeten wel een langere tijd herhaald worden. 

* (motorisch) onhandig zijn 

* hoofd moeten ondersteunen tijdens lezen en/of schrijven 

* niet rechtop zitten bij schrijven maar bijv. hoofd ligt bijna op de tafel 

* voeten om stoelpoten heen geslagen 

* slecht evenwicht 

* te veel of te weinig spierspanning 

* niet stil kunnen zitten 

* snel afgeleid zijn, niet kunnen concentreren 

* Schrikken van harde of onverwachte geluiden 

* moeite met het aangeven van grenzen of respecteren van grenzen 

* op tenen lopen 

* nagels bijten, kauwen aan kleding 

* terugkerende klachten aan spieren en/of gewrichten 

* ontwikkelingsachterstand 

* slecht handschrift 

* fouten schrijven in het overschrijven 

* letter, woord of nummer omdraaien boven de leeftijd van 8 jaar 

* moeilijk een kleine bal kunnen vangen 

* problemen bij lezen en/ of rekenen 

* emotionele problemen 

* sluit zich af en gaat dagdromen 

* asynchrone ontwikkeling 

* etc. 


