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7-18 november: Spreekuurweken 

15 november: Klassetaal voor groep 5 t/m 8 

29 /30 november: Schoolarts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat moet Max Verstappen doen om zijn doel te be-
reiken? 

Hard racen natuurlijk, anders word je nooit wereld-
kampioen Formule 1!. Maar wat is er nog meer nodig  
om je doel te bereiken?  De kinderen gaan hier sa-
men over in gesprek. 

Ook Louis van Gaal heeft doelgerichte adviezen voor 
kinderen: 

1. Om je doel te bereiken en iets gedaan te krij-
gen, staat discipline op nummer één. Gá er-
gens voor een zet alles op alles om het te be-
reiken. Discipline gaat voor alles. 

2. Met discipline alleen red je het niet.  Werk 
hard om je doel te bereiken, met half werk 
kom je er namelijk niet. 

3. Met alleen flink werken red je ‘t niet. Houd 
jezelf scherp en focus op je doel, om jezelf te 
motiveren. Blijf jezelf herinneren aan de rede-
nenwaar je het allemaal voor doet. 

4. Met focus alleen red je het niet. Wees min-
stens net zo menselijk. Dat zal je productiviteit 
en algemeen presteren goed doen. Besteed 
genoeg tijd aan zaken die je gelukkig maken. 

 

Herkennen de kinderen deze adviezen? Hoe vullen zij 
deze 4 adviezen in? Wat bedoelt Van Gaal bijvoor-
beeld met ’menselijk’? Zien ze overeenkomsten met 
hun eigen tips? 

Daarnaast gaan de kinderen het uitgebreid hebben 
over vrijwilligers die zich inzetten voor een goed doel. 
Gelden de sleutelwoorden van Louis van Gaal ook 
voor hen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 

 

 

“ Doelgericht vervolg” 
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P a g i n a  2  

  

  Woudagemaal en mediamasters gr.8:  
Vorige week dinsdag zijn we met groep 8, 

de vader van Benthe, moeder van Sabine 

en Sophie en onze stagiaire Colin naar het 

Woudagemaal geweest . In Lemmer wer-

den we hartelijk ontvangen en mochten 

we eerst naar de filmzaal. Daar zagen we 

een spannende film over de kracht en 

noodzaak van het gemaal in Friesland. 

Daarna deden we een puzzeltocht en be-

keken we het gemaal van binnen.  

 

 

En deze week hebben we naast alle lessen 
ook nog aan de challenge van de media mas-
ters meegedaan. Met allerlei filmpjes, vra-
gen en interactieve opdrachten ( missies) 
leren we over de media; hoe je veilig je kunt 
weren tegen hacken; goede wachtwoorden 
kunt gebruiken en wat augmented reality is 
etc. De leerlingen zijn echt gemotiveerd en 
maken en kraken allerlei puzzels en games 
om deze landelijke wedstrijd te winnen van 
andere scholen.  

Groep 5 en de voedselbank: 
Vorige week vrijdag hebben we het over de Voedselbank gehad. Wat doet de Voedsel-
bank? Wie maken er gebruik van? etc. 

Om de Voedselbank te steunen en de mensen te helpen die er gebruik van maken, 
hebben we een actie bedacht. Er zijn posters gemaakt en de kinderen mogen een 
houdbaar product mee naar school nemen. De verzameling aan producten zal ik ver-
volgens bij de Voedselbank brengen. 

Redmar en Syan zijn vrijdagmiddag met meester Jappie een rondje door de Jumbo ge-
weest om wat boodschappen te halen. We had-
den net bekeken welke producten geschikt zijn 
middels een boodschappenlijstje van Voedsel-
bank Leeuwarden dus de heren wisten precies 
wat er moest komen. 

De producten zijn afgelopen vrijdag meegeno-
men.  
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Nieuws uit groep 3: 

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  

 

Vorige week maandag begonnen we met een feestje, 
Elbrich vierde haar verjaardag. Juf Tineke was helaas 
ziek. We  hebben die middag een filmpje gestuurd en 
het heeft geholpen! Betekende wel dat er verschillen-
de helpende handen voorbij kwamen deze week maar 
fijn dat het zo is opgelost. 
Afgelopen maandag was juf Tineke er gelukkig weer! 
Ook waren er enkele kinderen ziek we hopen dat ook 
zij weer snel beter zullen zijn. 
Met elkaar hebben we vooral genoten van de leuke 
dingen deze week. 
 

  

Afgelopen week is Lennert Rijpma bij ons op school gekomen in groep 4. Lennert 
komt van de school uit Itens. Wij wensen Lennert veel plezier toe bij ons op school. 

Vorige week is de nieuwe leerlingenraad van dit schooljaar bekend geworden. De leerlingen uit 
de leerlingenraad zijn gekozen door hun eigen klasgenoten.  De leerlingenraad bestaat uit 8 leer-
lingen (2 leerlingen uit elke groep van 5 t/m 8). Zij vergaderen ongeveer 5x per jaar over het rei-
len en zeilen binnen ‘de school. Hieronder de namen: 

 

Groep 5: Redmar de Boer en Lycke Veenstra 

Groep 6: Anne Rispens en Lisa Hoogstra 

Groep 7: Jelske Kootstra en Jinse Durk de Jong 

Groep 8: Saar Wismans en Nynke Visser 

Leerlingenraad :    

Nieuwe leerling: 
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Yoleo voor meer leesplezier!! : 
Een paar weken geleden heeft juf Marjolein een presentatie 
gegeven over Yoleo.  Ook op school willen we Yoleo in gaan 
zetten. 

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een 
boek. Zij komen daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)
literatuur. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: 
ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in 
te leven in anderen. In onze samenleving is dat van belang. Yoleo biedt kinderen de kans om door het 
lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. 
Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden 
oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken. 

Hybride boeken 

Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride 
boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen 
van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (karaoke-lezen) per woord centraal. 
Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden. 

 

10 redenen om voor Yoleo te kiezen 

1. Plezier: Kinderen beleven veel plezier met Yoleo tijdens het inrichten van hun kamer en het spelen 
van de eenvoudige game. Het sluit aan op hun belevingswereld. Zo wordt lezen ineens wel leuk! Met 
Yoleo hoef je je nooit te vervelen! 

2. Motiverend: Kinderen verdienen punten om hun kamer te pimpen en om nog leuker te kunnen ga-
men. Die punten verdienen zij door de hybride boeken te lezen. Ideaal voor op school, in de praktijk of 
in de bibliotheek. En nog leuker om thuis mee verder te gaan! Yoleo bevordert het zelfstandig lezen. 

3. Gemak: Spelenderwijs maken kinderen kennis met het hybride boek. Ze lezen mee terwijl ze worden 
voorgelezen. Ideaal voor kinderen die moeite hebben met lezen. Yoleo is een uitstekend hulpmiddel! 

4. Vriendschap: Kinderen kunnen hun vrienden laten zien hoeveel boeken ze gelezen hebben, hoe hun 
kamer eruit ziet, en hoeveel punten ze verdiend hebben. Ze kunnen elkaar boeken aanraden en hun 
mening geven over de boeken. Yoleo is zelf natuurlijk ook een uitstekende vriend. 

5. Ruime keuze: Door in de boekenkast o.a. op leeftijd, interessegebied en leesniveau te zoeken, vinden 
kinderen altijd een boek dat bij hen past. Het aanbod uit de jeugdliteratuur is ruim en blijft groeien. Van 
Yoleo krijg je nooit genoeg! 

6. Hoogstaand: Yoleo is ontwikkeld door de onderwijsspecialisten van Dedicon. Zij zijn experts in het 
toegankelijk maken van informatie voor kinderen met een leesbeperking. Yoleo is buitengewoon inno-
vatief. 

7. Laagdrempelig: Met Yoleo kun je snel aan de slag. Je hebt alleen een internetverbinding nodig. Met 
een computer of tablet kun je aan de slag, zonder ingewikkelde installatiesoftware. Thuis, op school, in 
de praktijk en in de bibliotheek. 

8. Lenen: Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas 10 boeken tegelijkertijd lenen voor een periode van 
3 weken. Zo kun je op een makkelijke manier toegang krijgen tot mooie jeugdboeken. 

9. Nuttig: Lezers raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst, als zij lezen 
met audio-ondersteuning. Ook begrijpen ze de tekst beter. Kinderen die moeite hebben met lezen kun-
nen zich met audio-ondersteuning meer richten op het mooie of spannende verhaal dat ze lezen. 

10. Veilig: De website van Yoleo is veilig, verantwoord en vrij van advertenties. 

 

Wilt u meer weten? Kijk dan op https://yoleo.nl/ 
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De afgelopen weken zijn de kinderen van de plus-
klas o.l.v. juf Anneke aan de slag geweest met 
spreekwoorden en gezegden.  
 
De appel valt niet ver van de boom. 
 
De kat uit de boom kijken. 
 
 
Ook in de school 
worden de gevon-
den spreekwoorden  
en gezegden opge-
hangen, zodat ook 
de andere kinderen 
ervan kunnen le-
ren! 

 

Plusklas It Fûnemint:                 

De herfst heeft vele kleuren; rood, oranje, 
geel, bruin en groen. Alle kinderen kregen een 
kleur blaadje en mochten in het Fries, Neder-
lands of Engels de kleur zeggen. Dat ging heel 
goed! We hebben met het spel mix&ruil de 
blaadjes geruild. Op die manier leer je ook de 
andere kleuren. Toen de blaadjes omhoog 
gooien en een andere kleur pakken. Vervol-
gens ga je bij de kleur staan die jouw blad 
heeft. Dat was wel even zoeken, want ze wa-
ren door de hele klas verspreid! 
 
Als je naar buiten gaat beweeg je op het dier 
uit het lied Kriebelbeestjes! Er waren sterke 
mieren, slakken met een huisje op de rug, 
kriebelspinnen aan een draadje en een kron-
kelige regenworm. Prachtig om te zien! 
 
Juf Veronique was helaas woensdag ziek. We 
hebben toen een spelles in de gymzaal ge-
daan. We zijn in het bos geweest en hebben 
gehuppeld, gesprongen, gehinkeld, gerend en 
ook nog gelopen. Ook waren er allemaal re-
genplassen. Erin en eruit springen, erom heen 
lopen, voor- en achteruit. De regenplassen 
(hoepels) hebben verschillende kleuren. Ga in 
de rode regenplas staan. Nou dat werd wel 
krap, want zoveel rode waren er niet! Na het 
bosavontuur hadden we wel dorst gekregen. 

Nieuws uit groep 1: 

 
De lampionnen zijn bijna klaar. We hebben 
ook al geoefend met het zingen van de liedjes. 
Wat doe je als het Sint Maarten is? Met een 
lampion en een lichtje hebben we gekeken 
hoe het moest. Het kaartje hangt al op de tijd-
wijzer, zodat we het niet kunnen vergeten! 
 
Luuk vd Weg heeft een auto-
baan gemaakt waar de auto's 
rondjes kunnen rijden en Rin-
ke D. een snelweg van de mag-
neten. 
 
De komende week staat het thema Sint Maar-
ten centraal. Daarna werken we over Sinter-
klaas en vervolgens over Kerst. 
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Wat is dyslexie?: 

 Wanneer iemand dyslexie heeft, is er sprake van een ernstige achterstand op het gebied van lezen en 
spelling in vergelijking tot leeftijdgenoten. De achterstand moet hardnekkig zijn. Dit betekent dat ook met 
extra ondersteuning en oefenen het lezen en/of spelling moeizaam blijft gaan. 

 Dyslexie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen lezen’. Het woord komt uit het Grieks. De definitie 
voor dyslexie die in Nederland het meest wordt gebruikt is: ‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren 
en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘’ 

Technisch lezen: 

Dyslexie wordt ook wel een stoornis in het ‘technisch lezen’ genoemd.  Technisch lezen is de vaardigheid 
van het omzetten van de letters in klanken. En uiteindelijk dus het kunnen voorlezen van een tekst op een 
goed tempo. Dyslexie belemmert het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk 
wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de 
gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrijpen van wat je leest.  

 

Oorzaak van dyslexie: 

Waarom de ene persoon dyslexie krijgt en de andere niet, is niet duidelijk. Onderzoekers zijn het niet eens 
over de oorzaak van dyslexie. Wel is duidelijk dat de hersenen hierbij een grote rol spelen. Het lijkt erop 
dat het gebied in de hersenen waar klank (hoe een letter klinkt) aan het teken (hoe je de letter schrijft) 
wordt gekoppeld te zwak is ontwikkeld. De klankcodes (hoe je een letter schrijft en uitspreekt) worden 
hierdoor minder goed door de hersenen verwerkt. En daardoor weer minder goed onthouden door het 
geheugen. Om vlot te kunnen lezen moeten je hersenen het beeld van veel voorkomende woorden na 
wat oefenen snel kunnen herkennen.  Bij de meeste mensen zonder dyslexie gaat dat herkennen van de 
letters met de goede klanken zo snel, dat we zeggen dat het automatisch gaat. We zeggen dan dat het 
geautomatiseerd is. Voor mensen met dyslexie is dat automatiseren juist lastig. Daarom wordt er wel ge-
zegd dat dyslexie een automatiseringsprobleem is. Mensen met dyslexie hebben meestal ook moeite met 
het automatiseren van andere informatie dan klanken en letters. Kinderen met dyslexie hebben bijvoor-
beeld vaak extra moeite met het aanleren van de tafels of topografie of rijtjes jaartallen bij geschiedenis.  

Kenmerken van dyslexie: 

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben: 

* Om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui 

* Om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ‘12’ en ‘21’ 

* Om de aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord) 

* Met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels 

* Met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes 

* Met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen 

Groep 1 en groep 1a: 
Net zoals de voorgaande jaren gaan we groep 1 na de kerstvakantie weer split-
sen.  (startdatum nnb) Dit vanwege de groei van de groep. Er zal dan wederom 
een lokaal in de middenruimte gemaakt worden waar de jongste kleuters ko-
men te zitten. U ontvangt t.z.t. de namen van de kinderen die in de nieuwe 
groep 1a zullen komen. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een leerkracht voor deze nieuwe groep 1a. 
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Vervolg—Wat is dyslexie? 

  

Erfelijke factor: 

Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft 
met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans ook dyslexie te krijgen. Bij twee dyslectische ouders is de kans zelfs 
rond de 80%. Dyslexie gaat nooit over. Je kunt wel leren om er minder last van te hebben. Daarnaast kan 
het veel oefenen helpen om steeds iets beter te worden in het lezen en spellen. 

Niet ieder kind met dyslexie heeft veel moeite met zowel het lezen als de spelling. Sommigen hebben 
vooral problemen met het lezen. Anderen vooral met spelling. Wat het lees- of spellingprobleem precies 
betekent voor iemand met dyslexie verschilt dus per persoon. Sommige kinderen lezen letter voor letter, 
waardoor het leestempo heel laag ligt. Dit noemen we spellend lezen. Andere kinderen gaan juist radend 
lezen. Ze maken dan vaak veel fouten doordat ze gokken wat er staat. De leesproblemen van kinderen 
met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. 

 

Spellingsproblemen: 

Kinderen met spellingproblemen weten soms niet hoe ze bepaalde letters of lettercombinaties moeten 
schrijven. Ze halen dan bijvoorbeeld de b en d vaak door elkaar, of vinden het lastig om de volgorde van 
de letters in de eu of ui te onthouden. Vaak schrijven kinderen met dyslexie de woorden op zoals je ze 
hoort. In het Nederlands zijn er helaas veel spellingregels die bepalen dat je een woord anders schrijft 
dan dat je het hoort. Denk bijvoorbeeld maar aan woorden als bomen (boomun) of hond (hont). 

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de problemen met lezen en/of spel-
ling kunnen verklaren. Een kind met ernstige concentratieproblemen zou bijvoorbeeld moeite kunnen 
hebben met lezen doordat het onvoldoende kan focussen op het lezen. Of kinderen die thuis geen Ne-
derlands spreken. We spreken dan van een leesprobleem. 
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Nijs út groep 7: 

Wy binne in leuke, gesellige groep en kinne hurd 
wurkje, mar wy hâlde ek wol fan in praatsje. En 
filmpkes sjen ûnder skoaltiid fine wy ek hiel leuk. 
Wy besykje ús juf en master elke dei wol in pear 
kear te ‘ferleiden’ om in koart filmpke of ferske út 
de pot (in blik wer’t elkenien in papiertsje yn dien 
hat mei in  ferske of koart filmpke derop) te lûken. 
Spitigernôch trâpje se der net altyd yn.  

 

 

Foarige wike moandei wiene wy yn Makkumer Súdwaard. Dêr ha wy nei poddestuollen en 
boaiembistkes socht. Ek ha wy dêr beammen oan it snoeien west mei minsken fan it Fryske Gea 
en Staatsbosbeheer.  

 

Dizze wike binne wy krekt as groep 8 oan de gong mei Media Masters. Troch allegear opdrach-
ten en puzzels (missies) besykje wy safolle mooglik ‘bits’ (=punten) te fersammeljen en helpe 
wy bern yn in film om ferskate kaaien te finen. Wy leare sa in soad oer ‘social media’.  

 

Mei ús nije methoade Atlantis fan begripend lêzen geane wy werom yn de tiid en leare in soad 
oer folken dy’t no net mear bestean bg. de Soemeriërs, de Nubiërs, de Minoërs en de Kelten.   

Vernielingen op het plein: 

De afgelopen weken hebben we helaas te maken met vandalisme en 
vernielingen op het schoolplein. Zo zijn de prullenbakken opengetrapt, 
goaltjes uit de grond getrokken, is het nieuwe hek tot 2x toe vernield 
en de picknicktafels verplaatst. Mocht u iets zien of te horen krijgen, 
dan zouden we dit graag willen weten. De gemeente en de wijkagent 
zijn op de hoogte van de vernielingen. 
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Cultuur: Nieuws uit de bibliotheek 

Hallo ouders en verzorgers, 
 
Er komt regelmatig een lees- mediaconsulent op de school van jullie kind(eren) om het leesplezier te vergroten, 
maar ook in de Bibliotheek is van alles te doen. 
Met dit maandelijkse Nieuwsbericht willen we jullie informeren en inspireren. 
 
Kom naar de bieb, ontdek, lees en beleef!  

  ——————————————————————————————— 

Spelen met Boek & Muziek 
 
Hoera! Het Muziekbeestje komt weer elke maand langs in de Bibliotheek. Hinke heeft 
een prachtige verzameling prentenboeken om uit voor te lezen en om samen muziek bij 
te maken, te zingen en te dansen. In de agenda van de Bibliotheek kun je opzoeken 
wanneer je bij jou in de buurt mee kunt doen. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.   

                               ——————————————————————————————–— 

In de spotlight - Djûke Elzinga 

 

Hallo, ik ben Djûke Elzinga en geniet inmiddels al meer dan tien jaar van heel veel kinderboeken. Als lees- media-
consulent kom ik regelmatig op scholen in de Fryske Marren en in Sneek. 
 
Ik vind het fijn om met kinderen in gesprek te gaan, samen ontdekken wat zij nu een leuk boek 
vinden. Kinderen laten ontdekken wat voor moois er is en hoe ze even heerlijk kunnen wegdro-
men in een boek, éven ver weg van de échte wereld en op reis gaan in een boek. 
 
Daarnaast laat ik ouders graag ontdekken wat (voor) lezen met kinderen doet. Hoe fijn is het om 
samen met je kind te genieten van een verhaal. ’s Avonds bijvoorbeeld, een heerlijk rustmo-
ment. Gezellig samen met je kind in een boek duiken en in gesprek gaan over het verhaal. Deze 
maand is het erg leuk om samen in gesprek te gaan over De regels van drie van Marjolijn Hof.        

  ————————————————————————————————  

Voorleesfilmpjes zijn goed voor de taalontwikkeling van kinderen én heel handig als je zelf 
even geen zin of tijd hebt. 
 
De Bibliotheek heeft verschillende digitale prentenboeken en voorleesfilmpjes. Prachtig geani-
meerd en heel aantrekkelijk. Anderstalig? Er zijn ook voorleesfilmpjes in het Pools, Turks of 
Arabisch.  Voor sommige filmpjes moet je wel even inloggen met je (gratis) Bibliotheekaccount.  

  ————————————————————————————————— 

Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit 
woord is afgedekt en mag geraden worden. Hierdoor gaat je kind 
extra goed lezen en zelf nadenken over het gedicht. Hoe zou jij het 
afmaken? Goed of fout is niet het belangrijkst. Misschien beden-

ken jullie wel een beter woord dan de dichter! Je kunt meedoen via de website of de app. Via de app krijg je be-
richt als er een gedicht online staat.  

 

https://bibliotheken-mar-en-fean.email-provider.eu/web/k9v53fnd59/ewyxivudw2/3abq1vzmus/4zcugyzeca 
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Uitnodiging Ouderbijeenkomst Hoogbegaafdheid: 


