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Vanaf week 47 gaan de kinderen aan de slag met het
thema “aanpassen”. Alles is in beweging en niets blijft
hetzelfde. Ook in de huidige tijd is dat voor ons heel
herkenbaar; een peuter wordt een kleuter, de bevolking
vergrijst, het klimaat verandert en onze wereld wordt
steeds digitaler. Hierbij kunnen we ons steeds de vraag
stellen: passen we ons aan of niet?
De kinderen verkennen die vraag aan de hand van concrete
veranderingen in hun omgeving, bij zichzelf en in de
samenleving. Wat betekent aanpassen als je naar een
andere school gaat? Als je ouders uit elkaar gaan? Of als
ons klimaat verandert? Pas je je aan? Of ga je er tegenin
en verander je niet mee?
Het Bijbelverhaal wat de komende weken centraal staat
bij dit thema gaat over Ruth, een jonge vrouw uit Moab.
Een verhaal waar wel of niet aanpassen voortdurend aan
de orde is.
Het Bijbelverhaal laat voor kinderen herkenbaar zien wat
aanpassen betekent: je vertrouwde omgeving gedwongen
opgeven, je invoegen in een andere cultuur, een ander
land, een andere taal en andere gebruiken.
De kinderen ontdekken hoe mensen voortdurend
uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun
leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken
wat het aanpassen voor henzelf en anderen betekent. Ze
denken na over hoe je je kunt aanpassen en tegelijk dicht
bij jezelf blijft.
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Uitjes de komende twee weken
Afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie van premier Rutte is duidelijk geworden
dat we de komende twee weken in ieder geval geen musea mogen bezoeken. Dit betekent
dat de geplande uitjes gecanceld worden!

Nieuws uit groep 6
Ook al is het al een paar weken geleden, toch willen we ook nog even kort iets vertellen
over de Kinderboekenweek. Het thema was: En toen…..!? We gingen terug naar de
periode van de steden en staten. Dit was tussen de jaren 1000 en 1500. We hebben het
gehad over kruisvaarders, het ontstaan van de stad met voor- en nadelen. Je kon op de
markt van alles kopen, maar doordat alles op straat werd gegooid kwamen er o.a. ratten
die de ziekte de pest met zich meebrachten. Ook waren er geregeld grote branden,
doordat alles van hout was.

De kinderen hebben potten, uithangborden, mandjes, gedichtjes en een boek in een pot
(= materialen, tekeningen, info over een mooi boek in een jampotje stoppen) gemaakt en
tentoongesteld.
Momenteel gaat de geschiedenisles over de Grieken en de Romeinen. We zijn gestart
met de Grieken, waarbij het onder andere gaat over het ontstaan van de Olympische
Spelen.

Op vrijdag 23 oktober zijn we met de hele klas naar Streetjump Leeuwarden geweest.
Nou, niet de hele klas, want Evy was helaas ziek. Erg sneu! Neysa had met een
kleurwedstrijd de derde prijs gewonnen, wat inhield dat ze een uur met de klas mocht
springen. We hadden alle ruimte, omdat we de enige groep in het pand waren. Iedereen
was druk aan het springen en had veel lol. Het was een zeer geslaagd uitje!
We zijn net gestart met het werken aan een takenkaart. Je mag dan zelf bepalen in
welke volgorde je de opdrachten doet. De basisstof moet af. Heb je tijd over, dan mag
je met extra opdrachten bezig. Goed doorwerken is dan soms best lastig, want om je
heen zijn andere kinderen soms met wat anders bezig en dan is het moeilijk om
geconcentreerd te blijven. Niet iedereen vindt dit dan ook een leuke manier van werken.
Daarom doen we het ook niet elke dag, maar proberen we het eerst 1x per week.

Op dinsdag, woensdag en donderdag lopen we met onze groep ‘The Daily Mile’. Dit houdt
in dat we 15 min. rondjes rondom school aan het rennen zijn. Dit is gezond, want we zijn
lekker even buiten aan het bewegen, ons hoofd wordt even leeg gemaakt en het is ook
nog gezellig, want we mogen ook lekker kletsen onderweg. Lukt het niet om 15 min. te
rennen, dan mag je ook stevig ‘doorstappen’.
Op 5 november hadden we het Nationaal Schoolontbijt. We zaten gezellig in groepjes
bij elkaar. We kregen onder andere tarwebrood, tarwe bolletjes, krentenbolletjes,
matzes, komkommer en appels. En als beleg was er kaas en appelstroop. Wie het wilde,
kon ook nog een kommetjes yoghurt krijgen. Wat hebben de kinderen heerlijk gegeten!
Groeten van groep 6

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Hoe alles er precies uit gaat
zien, is nog niet helemaal duidelijk. Dat zijn de commissies van de beide scholen nog aan
het uitwerken.
We willen wel graag dat groep 1 op vrijdagmorgen 4 december van 8.30-12.00 uur
naar school komt om het Sinterklaasfeest met de klas te vieren!

Mediamasters
Ook dit schooljaar doen de groepen 7 en 8 weer mee aan Mediamasters.
(Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze
kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5
tot en met 13 november) besteden wij extra aandacht aan mediawijsheid, en het spelen
van de serious game MediaMasters is daar onderdeel van. Spelenderwijs maken
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. We gaan aan de slag met
onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.
Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang
uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas
en thuis ThemaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid.
De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van
Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt na afloop een
MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer informatie op de website van
MediaMasters: www.mediamasters.nl.
Rol van de ouders
Met MediaMasters gaan de leerlingen in de klas aan de slag met mediawijsheid, maar
ook thuis kunnen de leerlingen verder met het thema en extra punten verdienen voor de
klas. Op mediamasters-extra.nl vindt u allerlei spellen en opdrachten. Zo kun je met
MediaMatties op een uitdagende manier het gesprek aangaan met je kinderen over
gamen, sociale media en internet.
Week van de Mediawijsheid

MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (6 tot en met 13
november 2020). Dit jaar staat de campagneweek in het teken van media en gezondheid.
Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media
het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. Waar voel jij je goed bij? Je
hebt het zelf in de hand. Kijk voor meer informatie op de website:
www.weekvandemediawijsheid.nl

MediaMasters en de Week van de Mediawijsheid zijn een initiatief van Netwerk
Mediawijsheid, dat met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt aan een
Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Het netwerk wordt
aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk: Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet en Koninklijke
Bibliotheek. ThemaMissies en vragen in MediaMasters worden samengesteld uit het
aanbod van het netwerk.

Schoolschaatsen groep 5

Vandaag kregen we bericht dat de schaatslessen in de ijshal van Leeuwarden vooralsnog
wel doorgaat. In de ijshal zijn allemaal maatregelen genomen die zijn gecommuniceerd
met de ouders/chauffeurs van groep 5.

Kerk-school-gezinsdienst
Dominee op school
Op 15 november zou er een kerk-school-gezinsdienst worden gehouden in de kerk in
Wommels voor alle kinderen, (groot)ouders en gemeenteleden. Een vrolijke kerkdienst
vol muziek, toneelstukjes en Bijbelverhalen. Dit jaar loopt alles anders. Als dominee zal
ik daarom komende week naar school komen en alle klassen bezoeken.
Wij zijn niet de eersten met vreugde, verdriet, angst en geluk. Heel de bijbel staat vol
met verhalen van mensen die God bedanken voor al het goede, maar vooral ook God
vragen om hulp. Heel mooi wordt dat verwoord in de psalmen, de liedteksten in de bijbel.
Samen met de kinderen zal ik psalm 23 bekijken en beluisteren, over God als een goede
herder en wij als zijn schaapjes. In gesprek mag vervolgens alles ter tafel komen:
zorgen over corona, heeft dat wat met God of geloof te maken, waar word je blij van,
wat kunnen we voor elkaar betekenen, en nog veel meer.
Voor vragen of zomaar een gesprek ben je altijd welkom: telefonisch (0515-331216), per
mail (ds.wijmenga@gmail.com) of kom langs in de werkkamer tegenover de kerk, Terp 21,
als de fiets tegen de boom staat, kun je gewoon binnen komen. Als dominee ben ik er
niet alleen voor gemeenteleden, maar voor iedereen, juist ook voor de kinderen van
school en hun gezinnen.
ds. Douwe Wijmenga

Nijs út groep 4
Frysk yn groep 4
Dit kear in ferhaaltsje yn it Frysk. Want op tiisdei hawwe wy yn groep 4 altiid Frysk.
We dogge dit mei help fan Spoar 8. Sa kinne we op it digiboerd allegear learsume
spultsjes dwaan. Keimpe de krokodil helpt ús hjirby. Faak fertelt juf ek in ferhaal dy’t
by de les heart. Hjirnei geane we yn duo’s lêze yn it lêsboek. Dernei geane we yn it
wurkboek fan Lêsbrêge oan ‘e slag.

Yn it earste blok hawwe we it folgende behandele: In en it, de Y van Lys, de G
fan gat en de ii van iis. We hawwe dit blok ôfslúten mei oefeningen op it
digiboerd. Alles kaam troch elkoar oan de oarder, mar we hienen alles goed!
Ek haw we yn groepkes mei help fan de lêsboekjes sjoen hokker
wurden/foarbylden we fan de foarige lessen betinke koene.
Prachtich om te sjen dat alles aardich hingjen bleaun wie. Eltsenien woe in
bydrage leverje oan de wurdspin. De kombinaasje fan de ferskate wizen
fan leren wurde troch de bern bot entûsjast ûntfongen.
De tiisdei slúte we meastentiids ôf mei in grappich Frysk ferhaal út: Keutels by de
kofje.

Nieuwe leerlingen
Afgelopen week zijn Ayden Mulder, Suze Hercules en Elbrich Boonstra bij ons in groep 1
gekomen. Wij wensen jullie veel plezier toe bij ons op school.

Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 5 november hebben we meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. Alle
kinderen hebben gezamenlijk gegeten met hun eigen groep. Mooi om te zien hoe de
kinderen er van hebben genoten.

Vrijwilligerslijsten
Onlangs zijn er gelukkig weer een groot aantal ouders die de vrijwilligerslijsten hebben
ingevuld en ingeleverd. Zodra we straks weer kunnen starten met de mogelijke
activiteiten, zullen we u benaderen.
Mocht u de lijst nog niet ingeleverd hebben, dan kan dat natuurlijk altijd nog.

Medezeggenschapsraad

Nieuws van de MR:
Nieuw lid gezocht!

Beste ouders,
Zoals jullie misschien al hebben gelezen in het jaarverslag van de MR, dat in juli naar
iedere ouder is gestuurd, zijn wij op zoek naar een enthousiaste, betrokken ouder. Na
vele jaren actief in de MR te hebben gezeten, heeft Paulo Wismans aangegeven te willen
stoppen.
De MR op onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Wij vergaderen ongeveer
één keer in de 6 a 8 weken. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en
meepraten over wat er op school gebeurt. Het beleid van de school wordt bepaald door
het bestuur en de schoolleiding. De MR heeft een adviserende en controlerende taak
namens ouders en personeel. Zo kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van school.
Gelukkig heeft via de vrijwilligerslijst, die aan het begin van dit schooljaar naar alle
ouders is gestuurd, Taede de Boer aangegeven in de MR te willen. We zijn hartstikke
blij dat hij dit wil doen. Maar misschien zijn er inmiddels onder andere ouders ook wel
mensen die graag in de MR zitting willen nemen. Die willen we ook een kans geven zich
aan te melden. We zijn op zoek naar een ouder met het liefst kinderen in de onderbouw
en de voorkeur gaat toch wel lichtelijk uit naar een man, gezien de samenstelling van ons
MR-team.
Tegenkandidaten kunnen zich voor 20 november melden bij één van de onderstaande
MR-leden of bij Jappie Groeneveld. Ook voor meer informatie omtrent de MR kunt u
zich wenden tot onderstaande personen.
Mochten er zich meerdere kandidaten aanmelden, dan vindt er een verkiezing plaats. Zo
niet, dan willen we Taede de Boer heel graag benoemen tot MR-lid.
Vriendelijk groet,
Paulo Wismans (oudergeleding)
Anneke van der Hoff (oudergeleding)
Marjolein Ynema (personeelsgeleding)
Sabina Hoekstra (personeelsgeleding)

* Agenda:

* 5 november:
* week 45/46/48:

Nationaal schoolontbijt groep 1 t/m 8
Spreekuurweken
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