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Na de herfstvakantie gaan we met de kinderen bezig met
onderzoeksvragen.
In die week ontdekken we dat onderzoek begint met een
vraag. Wat is dat? Hoe werkt het? Hoe kan het beter?
Als onderzoekers aan de slag gaan, verzamelen ze
informatie, proberen ze uit. Soms ontdekken ze dat
vragen zo ingewikkeld zijn dat er (nog) geen antwoord is.
Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers en deze
week doen we dat expliciet. In de verschillende verhalen
horen ze hoe de hoofdfiguren al doende nieuwe inzichten
krijgen.

www.itfunemint.degreiden.nl

In de Bijbelverhalen gaat het over het volk van God dat
de rivier de Jordaan oversteekt. De priesters nemen de
Tien woorden mee. Als het volk eenmaal aan de overkant
is, leggen ze twaalf stenen neer, om te gedenken dat ze
hier het Beloofde land inkwamen. Het land dat voor hen
nog onbekend is en dat ze onder leiding van Jozua gaan
verkennen.
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Nieuws uit groep 7

De eerste 7 weken van het schooljaar 2020/2021 zitten er alweer op.
De kinderen weten weer wat het is om elke dag naar school te ‘moeten’ en zitten weer
redelijk in het ritme. Ook al is alles nog steeds niet helemaal zoals het was.. We horen
nog steeds elke dag , in elk journaal nieuws over Corona. Het woord dat we bijna niet
meer kunnen horen. Het woord dat we eigenlijk het liefst niet meer willen uitspreken,
want we willen zo graag dat ALLES weer wordt zoals voor de uitbraak. We willen zeker
weten of dingen dit schooljaar wel doorgaan zoals het schoolreisje, het meesters- en
juffen feest en nog veel meer ..

Maar goed, ondanks de onzekerheid proberen we er wat van te maken. Zo heeft Silke als
eerste haar nieuwsverslag gepresenteerd. Best spannend , maar zeer zeker geslaagd en
een goed voorbeeld voor de anderen. De eerste toetsen zijn weer afgenomen en de
eerste keer apenkooi is ook alweer voorbij. Eigenlijk zijn we wel toe aan een weekje vrij!!
En dan nog iets, vandaag , vrijdag 9 oktober was Ids voor het laatst bij ons in de klas. In
verband met de verhuizing naar Spannum t.z.t. gaat Ids daar ook naar school. Ids, we
wensen je enorm veel plezier en succes in Spannum!

Bedankt!
Bedankt voor de vele reacties die wij mochten ontvangen tijdens het verblijf van onze
dochter in het ziekenhuis. Na een spannende week is zij gelukkig inmiddels weer thuis en
kan daar verder herstellen.
Groeten,
Mirjam en Jappie

Kinderboekenweek 2020
De afgelopen weken zijn alle kinderen druk bezig geweest met de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar was: EN TOEN? Met de kinderen zijn we de geschiedenis in
gedoken en zijn we bijna alle tijdvakken langs gegaan. De groepen 1,2 en 3 hebben zich
verdiept in de tijd van monniken en ridders, groep 4 in de tijd van de Romeinen en
Grieken, groep 5 in de tijd van de jagers en boeren, groep 6 in de tijd van steden en
staten, groep 7 in de tijd van de wereldoorlogen en groep 8 in de tijd van ontdekkers en
hervormers.

Donderdagochtend was er een tentoonstelling in de middenruimte met werkstukken van
alle groepen. Per groep zijn alle werkstukken en presentaties bekeken en besproken.

Daarna hebben we gezamenlijk de Kinderboekenweek afgesloten met de dans op het
plein en zijn de leerkrachten via de tijdmachine weer teruggekomen in de tijd van nu.

Ondanks dat we zeer beperkt waren door de coronamaatregelen, hebben we toch een
prachtige, leerzame Kinderboekenweek gehad.

Afscheid leerling
Vandaag is de laatste dag dat Ids Delea bij ons op school zit. Na de vakantie gaat Ids
naar de Tarissing in Spannum. We hopen dat Ids daar snel z’n plekje zal vinden!
Veel succes.

Nijs út groep 1
Nijs út groep 1
Ofrûne wiken ha we dwaande west mei it tema: “Bisten yn it bosk”. We ha it hant oer
mûzen en binne mûzen oan it vouwen west fan papier. Oer hûske-en naaktslakken dat die
in slymspoar meitsje om makliker te kinne krûpen . Inkele bêrn betochten dat de slak sa
syn paadsje werom fine kin. Slakken meitsje gatsjes yn blêdsjes en krûpe yn harren hûske
at der gefaar driget. In stikelbaarch boetsere fan klei en dêr prikkers ynstekke. Ek
hiene we in spultsje wêrby der safolle prikkers yn in stikelbaarch setten wurde moast
oan de hân fan it sifer wat derby stie. Der binne prachtige ûlen makke, iikhoarntsje ,
herten en stikelbargen ferve. We ha ferskes sjongen: “Stek de stikelbaarch” en in “Slak
hûske slak”.

As ôfslúting fan dit tema ha we nei it bosk west by Arum en it iikhoarntsjepaad folge. In
mefrou stie ûs op te wachtsjen en mei har binne we it bosk ynrûn nei in iepen plak wêrt
we earst ûs fruit en drinken hant hawwe.

Doe yn groepkes plaatsjes fan iikhoarntsje sykje wêrt in opdracht by hjearde. Sa moasten
de bêrn hippe fan beam nei beam as in iikhoarntsje, oer in beamstam hinne rinne, stil wêze
en lústerje wat je dan hjeare( dat wiene foaral stimmen fan de oaren yn it bosk!), om je
hinne sjen en wat sjogge je dan allegearre, ûntdekke wa ‘t je yn it bosk wol en hast net
sjogge troch in fel hesje oan te dwaan of in trui mei skutkleuren. Dernei ha we noch in
stik rûn om it bosk hinne en liet de mefrou ûs noch planten, blêden en strúken sjen wêrt
se wat oer fertelde en we ha in protte hûskeslakken fûn, grutte en lytse. Al mei al ha de
bern in protte sjoen en leart en wie it in slagge moarn.

Groetnis fan groep 1: Mika, Tjitse, Mara, Renske, Jeldau, Sjoerd Jinte, Ylse, Linde, Lyan,
Xander, Daan, Hille Jan, Frija, Amélie, Jurre, Mink, Lykle, Jorn, Rixt, Leyla, Hedwich,
Lieke. juf Grietje en juf Pytsje

Nieuwe leerlingen
Afgelopen week is Jildert Okkema bij ons in groep 1 gekomen. Wij wensen Jildert veel
plezier toe bij ons op school.

Cultuur
Theatertips oktober 2020
Meneer Monster
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
familievoorstelling 7+
do. 15 oktober 2020 – 13.30 en 16.00 uur - HERFSTVAKANTIE

De Waanzinnige Boomhut is in Nederland één van de meest verkochte kinderboeken in
tijden. Meneer Monster heeft samen met het Australische CDP Theatre Producers zijn
tanden in dit totaal losgeslagen verhaal gezet. Ze hebben deze bestseller omgetoverd
tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische
theatertovenarij die al enkele theaterseizoenen furore maakt.
Meneer Monster maakt cartoonesk actietheater gecombineerd met visuele comedy voor
de hele familie dat bulkt van de energie en spelplezier. Met De waanzinnige boomhut van
13 verdiepingen wonnen ze in 2018 de Zapp Theaterprijs en een Zilveren Krekel.
Meer info en kaarten:
https://theatersneek.nl/voorstelling/de-waanzinnige-boomhut-van-13-verdiepingen/
Peppa Pig Live! Schoolreisje naar het Strand
familievoorstelling 2+
zo. 25 oktober 2020 – 14.00 en 16.00 uur

Spelletjes spelen, avonturen beleven én… in modderplassen springen! Het ondeugende,
kleine varkentje Peppa Pig, bekend van TV en boeken, keert met al haar vriendjes terug
naar het theater voor een spiksplinternieuw vrolijk avontuur. Peppa Pig gaat met de hele
klas op schoolreisje naar het strand. Met rugtassen om, lunchtrommels in de hand en
juffrouw Konijn achter het stuur gaan Peppa en haar vriendjes op weg. Het wordt voor
de hele klas een rit om nooit meer te vergeten! Ga jij mee met Peppa Pig op deze
supergezellige reis?
Meer info en kaarten:
https://theatersneek.nl/voorstelling/schoolreisje-naar-het-strand/

* Agenda:
*
*
*
*
*
*

10-18 oktober:
20 oktober:
22 oktober:
26 oktober:
28 oktober:
5 november:

Herfstvakantie
MR vergadering
Leerlingenraad
Ouderraad
Fietskeuring gr 3 t/m 7
Nationaal schoolontbijt groep 1 t/m 8

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

Om het bewegen bij kinderen te stimuleren organiseren we in de herfstvakantie op
donderdag 15 oktober het Springkussenfestijn Outdoor. In tegenstelling tot voorgaande
jaren vindt het evenement buiten plaats i.v.m. de corona maatregelen. Wij vragen u het
evenement (inclusief flyer) onder de aandacht te brengen bij de ouders/verzorgers van uw
leerlingen via bijvoorbeeld e-mail, social school, etc. Bij voorbaat dank!
**Uitnodiging**
Springkussenfestijn Outdoor
Op donderdag 15 oktober wordt er een Springkussenfestijn Outdoor georganiseerd op het
sportpark Schuttersveld in Sneek. Alle jongens en meisjes tussen 4 en 12 jaar zijn van harte
welkom om te komen springen, rennen en klimmen! Lekker buiten spelen voor veel
beweegplezier.
Actief spelen
Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Te weinig beweging is slecht
voor de gezondheid. Vooral als kind in het ontzettend belangrijk zoveel mogelijk te bewegen
voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling. Een kind moet minstens elke dag een uur aan
matig intensieve inspanning. Kom naar het springkussenfestijn en ga één uur lang spelen en
springen.
Wil je meedoen?
Vanwege de corona maatregelen is het dit jaar noodzakelijk om je op te geven. Klik op de
onderstaande link voor meer informatie, kosten en opgave;
https://beweegteamsudwestfryslan.nl/activiteit/springkussenfestijn/
Met vriendelijke groet,

Beweegteam Súdwest-Fryslân
Buurtsportcoaches

Beweegteamsudwestfryslan.nl
Marktstraat 2
8601 CT Sneek

Vanaf nu zijn wij Beweegteam Súdwest-Fryslan! Hetzelfde team in een nieuw en
herkenbaar jasje. Bekijk onze nieuwe website: www.beweegteamsudwestfryslan.nl

