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Aan de ouders/verzorgers,   

 

In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met 

kerstmis ligt een thema ‘Geloven’ voor de hand. Maar is 

het nog wel van deze tijd om te geloven in een man met 

een baard die zomaar geschenken uitdeelt, dat kerst met 

vrede te maken heeft en in een God die omziet naar 

mensen? Wat betekent het eigenlijk als iemand zegt dat 

hij gelooft? En waarom is het waardevol om er met 

kinderen over te praten? 

 

Geloof en godsdienst lijken moeilijk te combineren met 

wat ‘de moderne samenleving’ genoemd wordt. Meten, 

tellen en exact weten, dat legt gewicht in de schaal; aan 

twijfel en onzekerheid durven we minder ruimte te geven. 

En toch vieren mensen wereldwijd, christenen en anderen, 

ieder jaar Kerstmis. Een feest dat bol staat van woorden 

als hopen, verlangen en dromen. Welk houvast heeft het 

ons te bieden?  

Het oude geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door 

Lucas,  helpt ons om dat te ontdekken. Het gaat hierbij 

ook om te durven geloven  in een toekomst waarin vrede 

en rechtvaardigheid mogelijk is. En geloven we dat ook de 

allerkleinste inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een 

aardig gebaar en een vriendelijk woord de wereld al 

kunnen veranderen? 

Geloof in een toekomst van vrede wordt gedragen door 

vertrouwen in mensen en wat zij doen. Het Bijbelse 

geloven gaat daarin nog een stap verder.  

 

In dit thema leren de kinderen verschillende inhouden van 

geloven en ze ontdekken welke betekenis het woord voor 

hen kan hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

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


 

 

Kerk-School-Gezinsdienst 

 

Op zondag 17 november was de KSG-dienst in de Jacobikerk in Wommels. Wat was het 

mooi om te zien dat de kerk helemaal vol zat. Er moesten zelfs allemaal stoelen bijgezet 

worden. Tijdens de dienst werd ook de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt. 

De sponsorloop heeft maar liefst € 3917,46 opgebracht. Een geweldig bedrag voor 

World Servants!! 

 

                                                                                

 

 

Bedankt             

   

Lieve ouders en kinderen, 

 

Veel dank voor jullie felicitaties, tekeningen en cadeautjes ter ere van mijn 40-jarig 

jubileum in het onderwijs. 

Ik kijk terug op een prachtige dag met o.a. een leuk uitstapje met de kinderen. 

Dankzij ouders, kinderen en collega’s was het een heel geslaagd feest! 

 

juf Olga   

                                        
                                            

 



 

 

Gebruik plein voor school   

 

De laatste week staan er weer regelmatig auto’s op de verharding voor school. Daar is 

alleen een parkeervak voor invaliden. Hier dus geen auto’s parkeren! Bovendien is het erg 

gevaarlijk en onoverzichtelijk voor fietsers.    

     
 

 

 

Groep 5 aan het schaatsen 

 

De kinderen van groep 5 hebben deze week alweer hun derde schaatsles gehad in de 

ijshal  van Leeuwarden. In totaal zijn er 5 lessen. De afsluitende les is een 

Elfstedentocht met allerlei hindernissen en koek en sopie.  

 

                                                                                                           

 

 

Nieuws uit groep 1b/2 van juf Pietrik en juf Olga 

 

Woensdag 20 november jl. hebben de kinderen een feestje mogen vieren met hun  

juffen. Afgelopen 20 augustus was ik 40 jaar juf. Gezien deze datum in de 

zomervakantie viel hebben we het feest gepland op 20 november.  

We zijn deze dag met de kinderen naar het Scheepvaartmuseum in Sneek geweest. 

We hebben daar eerst poffertjes gegeten en daarna volgde een leuk, gevarieerd 

programma. 

                                 



 

Er was een boomstam kano die door de kinderen mocht worden bewerkt.  

Op een oude schoolplaat konden de kinderen zien hoe er in vroegere tijden werd 

gereisd. We zagen een koets en een trekschuit.  

Vervolgens konden de kinderen zien hoe stoom ontstaat en hoe stoom kracht kan maken. 

Tot slot naar de moderne tijd: solar-bootjes die door middel van licht in beweging 

komen. Als afsluiting nog even heerlijk spelen in het kindermuseum waarna de terugreis 

naar Wommels.  

De kinderen en hun juffen hebben genoten in het museum. 

Veel dank aan de begeleidende ouders voor hun inzet.  

Het was een prachtige dag!  Vanzelfsprekend werken we nu aan het thema sinterklaas.  

Dit is een thema waar we weer van alles mee kunnen doen! 

De dozen met sint spullen zijn weer uit de opslag gekomen en de spullen volop gebruikt. 

 

Juf Pietrik en juf Olga 

 

 

 

Frysk damjen 

 

Dizze wike (tongersdei 28 novimber) sille 12 dammers út groep 6/7/8 meidwaan oan it 

iepen Frysk kampioenskip in Wirdum. Wy winskje harren in protte sukses en boppe al in 

soad wille ta. Jelle Wiersma hat de bern de lêste wiken op skoalle les jûn. 

 

                                           
 

Hjirûnder de spulrigels fan it spul: 

 

1. Lis it boerd sa, dat it fjild loftsûnder donker is. Der wurdt op'e donkere fjilden spile. 

2. Wyt begjint. 

3. In houtsje mei 1 fjild skean foarút skood wurde. 

4. In houtsje mei foarút likegoed as efterút slaan yn 8 rjochtings(dus ek horizontaal en 

fertikaal). 

5. In houtsje dat op'e daamline komt wurdt in wolf, op sa'n houtsje wurdt in oar houtsje 

setten.(Tink derom: as in houtsje by in slach oer de daamline komt, dan bliuwt it in 

houtsje). 

6. In wolf mei skean foarút en skean efterút skood wurde safier as dat mooglik is. 



 

7. Mei in wolf mei mar trije kear efterinoar skood wurde, dêrnei moat er frij makke 

wurde troch in slach(eventúeel mei deselde wolf) of in set fan in oare wolf of in houtsje. 

Dizze beheining ferfalt wannear't ien inkeld mar wolven hat. 

8. In wolf mei slaan yn 8 rjochtings (ek de wolf mei horizontaal en fertikaal slaan). De 

wolf(daam) hoecht net lyk efter in sleine stik delset te wurden. 

9. Slaan is ferplichte. 

10. Mearslach giet foar. Twa houtsje hawwe mear wearde as ien wolf. Ien houtsje hat 

minder wearde as ien wolf. 

11. Daamslach giet foar. Kinne in wolf en in houtsje in like grutte wearde slaan, dan giet 

de wolfslach foar, oars giet mearslach foar. 

12. Pas nei de slach wurde de sleine stikken fan it boerd krigen. 

13. By it slaan mei ien wol faker as ien kear oer itselde fjild komme, mar net faker as ien 

kear oer it selde stik. 

14. Oanreitsje is sette. 

15. As ien spiler 2 wolven hat en syn tsjinstanner hat 1 wolf, dan hat de spiler mei 2 

wolven 7 setten om de partij út te meitsjen, oars is it kamp. 

16. As in spiler it net mear winne kin is de partij kamp(elk ien wolf). 

17. De partij is wûn as de tsjinstanner gjin stikken mear oer hat of fêst stiet. 

 

 

 

Nijs út groep 8 

 

Sponsorloop: 

Wy hawwe meidien oan de sponsorloop foar World Servant. Yn ’e gymnastykseal moasten 

wy rûnten rinne mei obstakels om dêrnei ‘post-its’ op de muorre te plakken. It wie leuk 

om te dwaan. As skoalle hawwe wy hjir hast 4000 euro mei ophelle. Goed dien ‘it 

Fûnemint’! 

 

  
 

 

 



 

Mediawijsheid: 

Wy hawwe it mediamaster spultsje spile yn ’e wike fan ’e ‘Media wijsheid’. In spannend 

en serieus spultsje oer de kânsen en gefaren fan (digitale) media. Wy hawwe in protte 

leard. Hoe je omgean mei WhatsApp, privacy, cyberkriminaliteit en ‘nep nijs’. Wy 

moasten fiif spielers helpe by it spultsje om de media misje te folbringen. Hjirfoar 

moasten wy 5 dagen lang fragen beantwurdzje yn ’e klasse. De ‘finale’ dei wie tiige 

spannend. We moasten op ’e tiid safolle mooglik ‘bits’ fertsjinje. Wy binne rûn it 10.000e 

plak eindige.  

Groetnis, 

Jeldau, Brecht en Lieke. 

 

 

 

Muzieklessen en klarinetlessen 

 

Naast dat alle kinderen van schoolom de twee weken muziekles krijgen van vakdocent 

Vera van Lierop, hebben de kinderen van groep 5 en 6 de afgelopen 3 weken kennis 

mogen maken met de klarinet. Voor de echte liefhebbers zijn er extra lessen. Mochten 

er kinderen zijn die daarna nog door willen gaan met het spelen van de klarinet, dan 

biedt Euphonia in samenwerking met school nog een paar extra lessen aan. U krijgt hier 

nog een schrijven over van Euphonia. 

 

 

 

Kaatsclinic 

 

In de maanden februari en maart zullen de kinderen van de middenbouw meedoen aan 

een kaatsclinic. Deze wordt verzorgd door Jappie Wijnia en Wichard Deinum, namens de 

kaatsvereniging Wommels. Mogelijk dat ook de ouders erbij betrokken gaan worden om 

het spel te leren en samen met hun kind te beoefenen. 

 
 



 

 

 

Mearke ‘Matilde’ 

 

Vandaag zijn de kinderen van groep 6 naar het Mearke in Winsum geweest. Dit jaar 

spelen zij het stuk  ‘Matilde’ , naar het boek van Roald Dahl.  

De kinderen hebben er van genoten en zaten prachtig op de eerste rij. 

 

 
 

 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

* 27 november:                           3-talige school netwerk in Drachten 

* 28 november:                            Frysk damjen yn Wirdum 

* 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  
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