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Aan de ouders/verzorgers,   

 

In de klassen hebben de kinderen het de komende week 

over het thema ‘geheimhouden’.  Wat gebeurt er met een 

jongen die alle roddels over zijn broers doorvertelt aan 

hun vader? Niets houdt Jozef geheim voor Jakob en dat 

zet kwaad bloed. Sommige broers zijn zelfs bereid Jozef 

te doden. Gelukkig komt het niet zover, in plaats daarvan 

wordt Jozef als slaaf verkocht. Natuurlijk houden de 

broers dit geheim voor hun vader: ze laten Jakob in de 

waan dat Jozef verscheurd is door de wilde dieren. 

 

Deze verhalen leren ons dat geheimen die mensen voor 

elkaar hebben en wat ze met mensen doen. Geheimen 

zorgen voor spanning en maken nieuwsgierig. Geheimen 

verbinden mensen of drijven ze juist uit elkaar. We 

houden iets geheim omdat we ons schamen  of om 

veiligheidsredenen. Met geheimen kunnen we elkaar 

beschermen of juist manipuleren. Geheimen horen bij het 

leven en daarom kun je niet vroeg genoeg leren om er wijs 

mee om te gaan. 

 

Het dilemma van geheimhouden of onthullen is in onze 

internetcultuur met haar Wikileaks en privacy-protocollen 

aan de orde van de dag. Natuurlijk willen we weten ‘hoe 

het zit’ zodat onrecht niet verborgen blijft. 

Tegelijkertijd willen we niet dat iedereen alles van ons 

weet; je mag toch wel iets voor jezelf houden? Voor 

kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik 

om met wat ik weet van een ander? Wat wil ik graag privé 

houden en waarom? En zeker niet onbelangrijk: Wat kan ik 

over mezelf ontdekken dat tot nu toe nog een geheim voor 

mij was? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

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


 

 

Kerk-School-Gezinsdienst 

 

Komende zondag, 17 november, zal de KSG-dienst gehouden worden in de Jacobikerk in 

Wommels. De afgelopen weken hebben de kinderen van alle groepen verschillende 

liedjes, toneelstukjes etc. ingestudeerd. De dienst begint om 9.30 uur. We hopen jullie 

daar allemaal te zien!. 

 

 

 

 

Fietsenkeuring             

          

Voor de herfstvakantie heeft de jaarlijkse fietsenkeuring plaats gevonden. Gelukkig was 

het grootste gedeelte van de fietsen op orde. Helaas waren er ook nog een aantal 

fietsen die niet in orde waren. Vooral de remmen en verlichting waren in gebreke. Mocht 

de fiets van uw kind afgekeurd zijn op 1 van deze punten, dan is het verstandig om dit 

zo spoedig mogelijk te repareren. Het gaat om de veiligheid van uw kind(eren)!  

                                            

 

 

Sponsorloop voor World Servants 

 

Op maandag 11 november hebben de kinderen meegedaan aan de sponsorloop voor World 

Servants. Een enorm succes is het geworden. De kinderen moesten binnen 20 minuten 

zoveel mogelijk rondjes lopen en van post-its een kerk maken. 

Komende zondag zal tijdens de KSG-dienst het eindbedrag bekend worden gemaakt. 

 

    
     

     

 



 

 

 

Spreekuurweek 

 

Van 18 t/m 22 november is de spreekuurweek. Deze week kunt u al intekenen op de 

lijsten die bij elk klaslokaal hangen. Het kan ook zijn dat de leerkracht u een uitnodiging 

stuurt voor een gesprek.  

                                                          

 

 

Nijs út groep 4 

 

De hjerstfakânsje is alwer in pear wiken lyn. De bern ha nei dizze fakânsje nije plakjes 

krigen. Dat moat altyd efkes wenne! 

                                                                                         
Undertusken kinne in soad bern al de tafel fan 1, 2 en 10. No is der nei de fakânsje ek 

de tafel fan 5 by kommen! Ek begjinne de bern no mei it rekkenjen oant 100.  

De bern ha foar 11 novimber in prachtige lampion makke fan lamineerde blêden fan de 

beammen. In moai resultaat foar alle bern en gelokkich goed bestân tsjin waar en wyn.  

Op 11 novimber ha de bern oan de sponsorloop mei dien om jild yn te sammeljen  foar 

World Servants. Yn Los Naranjos, Panama, sille in oantal bern út Wommels fanút dizze 

groep mei helpe om ûnder oaren in skoalle te bouwen. En dêrfoar hiene de bern al in 

protte jild sammele. Wat ha sy hurd draafd en in protte rûntsjes rûn foar it ophelle 

jild, geweldich dat sy harren hjirfoar ynsette!   

Foar de kommende KSG tsjinst binne wy al drok oan it knutseljen west. De bern sille ek 

in stikje yn de tsjerke dwaan, komme jimme ek te sjen? Dizze dei wurdt ek bekind 

makke hoefolle jild der ophelle is foar de aksjegroep út Wommels fan World Servants! 

 

 

 

Sinterklaas 

 

Volgende week maandag krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 de briefjes voor het 

lootjestrekken mee naar huis. Graag dinsdag of woensdagmorgen weer retour naar 

school, zodat we woensdagmiddag de lootjes kunnen trekken! Misschien kunt u uw 

kind(eren)  helpen met het invullen van het briefje. 

 



 

 

 

Nieuws uit groep 6 

 

Wij vertellen jullie één en ander over wat we de afgelopen weken hebben gedaan.  

Tijdens de Kinderboekenweek waarbij het thema “Reis je mee?”’ was, hebben de 

kinderen oa een fantasievoertuig gemaakt. Ze hebben hier in groepjes aan gewerkt, wat 

erg leuk was om te zien. Wat waren ze enthousiast! Ze bedachten er steeds meer 

nieuwe dingen bij. Tijdens de geschiedenisles hebben we het gehad over 

ontdekkingsreiziger Willem Barendtsz. Dit vonden de kinderen een indrukwekkend 

verhaal. 

      
 

Tijdens dierendag was het in groep 6 een heus dierenfestijn.  Wat hadden we het 

gezellig met al die dieren.  

  

                  
 

Via “Groen doen” hadden we een kweekpakket van champignons besteld. We ontvingen 

een bak met modder en mest. Dit moesten we mengen en nat houden. Tijdens de 

herfstvakantie hebben we de bak op school op een donker plekje neergezet. Na de 

vakantie waren we zeer nieuwsgierig. Helaas, we waren een beetje teleurgesteld: er 

kwam slechts één champignon tevoorschijn. Inmiddels is hij heel groot en kan ie 

misschien nog groter groeien? We wachten het af en hopen dat er nog meer 

champignons gaan groeien. We moeten dus nog even geduld hebben, want we willen er 

daarna graag iets lekker mee koken. Juf Sabina heeft een bijbehorende les over 

schimmels gegeven. Wat zijn schimmels? Hoe ontstaan ze? We hebben geleerd dat er 



 

ook ‘goede’ schimmels zijn en dat die worden gebruikt als geneesmiddel. We hebben ook 

wat kaas in een zakje gestopt om te kijken of er schimmel bij kwam. Dit was zeker het 

geval! 

  

                            
  

De komende week staat in het teken van de KSG-dienst. En volgende week gaan we weer 

lootjes trekken voor ons Sinterklaasfeest. Daarnaast gaan we op dinsdag 26 nov. naar 

het Sinteklazemearke in Winsum, wat ook altijd een succes is. Kortom: we vervelen ons 

beslist niet! 

Groetjes van groep 6, juf Sabina en juf Froukje 

 

 

 

Theatertip! 

 

Theatertip november 2019: 

Tarzan – familievoorstelling  6+ 

zo. 24 november 2019 – 14.30 uur 

  

 
Meester-poppenspeelster Ila van der Pouw komt na het succes van de GVR opnieuw met 

een imponerende, tijdloze klassieker: Tarzan. Een gorillamoeder ontfermt zich over een 

in de jungle achtergelaten baby en geeft hem de naam Tarzan. Tarzan groeit op bij zijn 

nieuwe familie, een groep gorilla’s, en vele andere dieren. En dan verschijnt na tien jaar 

zijn tante in de jungle.  Ze is op zoek naar haar vermiste neefje en van plan hem mee te 

nemen naar de beschaafde wereld. Je kunt Tarzan natuurlijk uit de jungle halen, maar 



 

kun je de jungle ook uit Tarzan halen? Een voorstelling over wie je bent, waar je thuis 

hoort maar bovenal over de moed om voor jezelf te kiezen. 

Een uur voor aanvang  van deze voorstelling is het Theater Schminkteam aanwezig om de 

kinderen om te toveren in één van de bewoners uit de jungle. Het schminken wordt 

gratis aangeboden. 

Meer info en kaarten: 

https://theatersneek.nl/voorstelling/tarzan/  

 

 

 

Kerstviering 

 

Komend kerstviering zal in kleine kring worden gevierd op school. Groep 1 t/m 4 zullen 

hun viering hebben donderdagochtend 19 december en groep 5 t/m 8 op vrijdagochtend 

20 december. De kinderen van groep 2 t/m 8 zijn op vrijdagmiddag 20 december om 

12.00 uur vrij.  

                                                      
 

 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

* 17 november:                            Kerk-School-Gezinsdienst 

* 18-22 november:     Spreekuurweek 

* 20 november:     Juf Olga viert haar 40-jarig jubileum 

* 27 november:                           3-talige school netwerk in Drachten 

* 5 december:     Sinterklaasviering op school 

* 19 december:      Kerstviering groep 1 t/m 4 

* 20 december:      Kerstviering groep 5 t/m 8 

* 20 december:      Kinderen om 12.00 uur vrij! 

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

 

https://theatersneek.nl/voorstelling/tarzan/
http://www.itfunemint.nl/
http://www.facebook.com/

