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Deze week onderzoeken we wat veranderen soms
ingewikkeld maakt. De kinderen maken misschien wel eens
mee dat er een andere leerkracht voor de groep komt.
Hoe is dat voor hen?
Iets nieuws gaan oefenen kan ook spannend zijn. Durf je
het wel? Lukt het je?
Als je voor een keuze staat, kan de twijfel toeslaan. Hoe
wil ik het gaan doen? En soms voel je dat je iets niet wilt
proberen.
In de Bijbelverhalen horen we dat Ruth aren mag rapen op
het land van Boaz. Op die manier zorgt Boaz goed voor
haar en haar schoonmoeder Naömi. Ruth is als vreemdeling
uit Moab naar Bethlehem gekomen. Door aren mee te
nemen van het land, kan ze thuis brood bakken.
Volgende week hebben de kinderen het in de groepen over
afstemmen, bijvoorbeeld op een ritme. Lukt het
naklappen?
Ze merken dat soms moeilijk is om iets nieuws te leren.
Tongbrekers staan daar om bekend.
Daarnaast is samenwerken ook een manier van afstemmen.
Hoe werk je samen in tweetallen of in groepjes?
Wat verwacht je van een ander en wat kan een ander van
jou verwachten. Het is belangrijk om daar een balans in te
vinden.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

ôffal op it plein
De ôfrûne wiken leit der moarns en nei it wykein in soad ôffal, lykas lege sekjes chips en
colafleskes op it plein en op it platte dak. Ek lizze der sa no en dan kapotte bierfleskes
op it plein. Dat kin tige gefaarlik wêze foar de bern dy't der oerdeis boartsje.
Nei skoaltiid en yn it wykein mei der net fuotballe wurde op it plein!

Nieuws uit groep 2
Het nieuws van groep 2 voor deze keer een klein beetje in Sinterklazensfeer.
Op donderdag 5 november moet je weten hebben we heerlijke broodjes gegeten.
Dominee Wijmenga kwam 10 november op bezoek, hij vertelde over de herder en zijn
schaapjes. Er was er ééntje zoek.

Geen lampionnen maken dit jaar , dat vonden wij toch heel erg raar.
Daarom gingen we een kunstwerk voor de pakes en beppes in “Nij Stapert” maken. Dat
was in de week van Sint Maarten één van onze taken.
Een verrassing op 16 november in de klas. Pepernoten, wat waren wij in onze sas! We
hadden Sint op de Wommelser website gezien. Krijgen een prijs voor een mooi
gemaakte kleurplaat misschien.
Na het werken over paddenstoelen en spinnen konden we na de komst van de stoomboot
met het thema sint en piet beginnen.
10 en 17 november oefenden we onze spieren . We hadden judoles van juf Veronique op
heel veel manieren.

En tot slot van dit verhaal; kom je echt op 4 december Sinterklaas? Dat hopen we
allemaal!
Groep 2, juf Ellen en juf Pietrik

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas ook It Trochpaad bezoeken. Helaas kunnen we
Sinterklaas dit jaar niet binnenhalen zoals u van ons gewend bent. Normaal halen we
Sinterklaas altijd met de kinderen van beide scholen en de peuterspeelzaal binnen op
het parkeerterrein aan het begin van de ochtend. Hij zal nu op een later tijdstip de
school binnenkomen.

LEGO-project
De groepen 3/4/5/6 doen mee aan het schoolkampioenschap bouwen! Samen
met klasgenoten strijden om een echt LEGO bouwbokaal.
De opdracht:
Elke deelnemende klas ontvangt een box met ca.10 kg ongesorteerde LEGO, 2 LEGO
grondplaten en enkele LEGO minifiguren.
Het thema van groep 1 t/m 4 is: ‘Sinterklaasoptocht’
Het thema van groep 5 t/m 8 is : ‘Mijn school in de corona periode’
Elke groep heeft 1 schoolweek (ma. t/m vrij.) de tijd om iets moois te maken. Fantasie
en creativiteit krijgen de vrije loop, dus bouw er op los! Er zijn geen regels verbonden
aan de manier van bouwen.

Maar let op; naast het bouwen is het wel belangrijk dat we jullie bouwwerk herkennen.
De jury zal namelijk beoordelen op de volgende vier punten;
- Creativiteit
- Techniek
- Leeftijd-prestatie
- Herkenbaarheid
Er mag enkel gebruikt worden gemaakt van de geleverde LEGO stenen. Gebruik van
ander materiaal is niet toegestaan. Er moet een fotocollage opgestuurd worden naar
de organisatie, Het Stenen Tijdperk.

Nijs út groep 8
Nijs út groep 8!
Wy ha de ôfrune wiken wer in protte by it ein hân. Neist de standert lessen fan it
rekkenjen, taal en stavering ha wy dwaande west mei in prachtige leskist fan Groen
Doen oer rôffugels, oan de knutsel west foar de bewenners yn Nij Stapert, rapt en in
Frysk lesprojekt ôfslúten.
Yn de groep binne wy oan it wurk west met in leskist fan Groen Doen oer de ûle en
rôffûgels. Wy ha filmkes sjoen oer rôffûgels, dêrnei ha wy ûlebollen útpluzze. Earst
fûnen in pear bearn it wat smoarch, mar letter socht elkenien de bonkjes fan de mûzen
der moai út! Der is hiel wat fûn, in oantal koene der gjin genôch fan krije. Op in kaart
koene de bern opsykje om hokker bonkje it gong.

Foar de bewenners fan Nij Stapert binne de bern oan ’t knutseljen west. Alle learlingen
ha in latearne makke. Der ha wy in elektrysk ljochtje yn stoppe en wy hoopje dat de
bewenners hjirre fan genietsje sille yn de tsjustere dagen en mei de feestdagen. Wy ha
der yn elk gefal mei in soad wille oan wurke.
Mei muzyk ha de bern oan it rappen west yn de klasse. Der waarden hiele teksten
betocht! Hiel knap dient!
Mei de lessen Frysk ha de bern in betooch presinteare oan de hân fan in idee hoe sy
harren buert opknappe wolle. Prachtige plannen binne der betocht. Ek ha sy dit yn it lyts
neimakke. Undertusken binnen wy oan de slach gongen mei it betinken fan in proefke dy
in krêft fan de natuer sjen lit. De hannelingen sille sy yn it Frysk skriuwe en úteinlik
sille de proefkes troch in oar groepke útfiert wurde. Spannend!

De bern binne ek al drok dwaande mei it neitinken oer it fuortsetûnderwiis. Der binne al
doe dagen west en ek noch doe dagen dy komme sille, lykas iepen dagen fan de
ferskillende skoallen.
Wy sjogge ûndertusken út nei it Sinterklaasfeest en it Krystfeest, want ek dan fine der
wer moaie dingen plak.
Groetnis út groep 8!

Versieren school
De afgelopen week heeft juf Jeannet met een aantal leerlingen van de leerlingenraad en
vrijwillige leerlingen de school versierd in Sinterklaassfeer. Enorm bedankt daarvoor.
De andere leerlingen vonden het prachtig!

Werkstukken naar Nij Stapert
Kinderen it Skarrelspultsje en leerlingen It Fûnemint naar Nij Stapert!

Ieder jaar worden er op de scholen lampions gemaakt voor Sint Maarten.
11 november is een feest voor zowel klein als groot. Maar helaas is het dit jaar is niet
zoals we gewend zijn.
Daarom hebben we met de kinderen gezocht naar een leuk alternatief.
De peuters en de juffen van de peuterspeelzaal gingen in de voorgaande jaren al met
lampions richting het verzorgtehuis Nij Stapert om “Sint Maarten te lopen”.
Omdat het dit jaar niet mogelijk is, wilden ze toch graag iets naar de ouderen brengen.
En dan samen met de Basisschool. Dit vonden we zo’n leuk en goed idee, dat we als
basisschool graag wilden aansluiten.
Op deze wijze denken zowel klein als groot aan elkaar en willen we er voor elkaar zijn.

Iedere groep/leerling van it Fûnemint en de peuters van it Skarrelspultsje hebben iets
gemaakt voor de oudere(n) van het verzorgingstehuis. De resultaten waren erg divers.
Van een prachtige wanddecoratie met bladeren in herfstkleuren tot lantaarns met
lichtjes. Van een schilderij tot lieve wensen voor oudere mensen. Een heel kleurrijk
geheel dus.
Donderdag 19 november was alles klaar en hebben we het naar het verzorgtehuis
gebracht. Met 5 peuters en 8 kinderen van de basisschool (uit iedere groep een leerling)
gingen we op weg.
De grote kinderen pasten op de kleinere kinderen.

Toen we bij Nij Stapert aankwamen, zaten de ouderen net aan de koffietafel. De
kinderen stonden te zwaaien voor ramen. We werden heel hartelijk welkom geheten. De
verzorgenden van Nij Stapert wilden graag dat de kinderen even binnen kwamen.
Het was een warm welkom door de oude mensen in de koffiezaal , en wat waren ze blij
met alle mooie spullen die we hadden meegebracht. Het zal een mooi plekje krijgen in
het verzorgtehuis. Aan de wanden in de gang, in de grote zaal enz.

Sommige oudere mensen maakten nog even een praatje met de meegekomen kinderen.
Als dank kregen de kinderen een koekje en limonade. Toen we weer naar buiten gingen
werd er nog uitgebreid gezwaaid.
Voor iedere leerling en peuter van de peuterspeelzaal en it Fûnemint was er een lekkere
traktatie, die later op school uitgedeeld is.
Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Klasbord-app
Vanaf morgen zijn alle groepen actief met Klasbord. Via Klasbord worden foto’s van
diverse activiteiten gedeeld en de laatste nieuwtjes uit de groep.
In de hogere groepen worden toetsen ook via de app gecommuniceerd. Mocht u nog geen
inlogcode hebben ontvangen, dan horen wij dat graag.

* Agenda:

*
*
*
*
*

week 45/46/48:
4 december:
17 december:
18 december:
19 december t/m 3 januari:

Spreekuurweken
Sinterklaas op school
Kerst op school
Kinderen om 12 uur uit school!
Kerstvakantie

Foto’s op www.itfunemint.degreiden.nl

13 tips om sinterklaas-stress te verminderen
Hoe overleeft je kind Sinterklaas?
ONTWIKKELING

Sinterklaas. Een geweldig feest voor de kinderen. Maar ook spannend, eng en een beetje vreemd.
Veel prikkels en voor de denkertjes: genoeg stof om na te denken!
Hoe voorkom je “Sinterklaas-stress”?
Leuk, leuker, niet zo leuk meer
Het is een beetje afhankelijk van de leeftijd en het karakter, maar er is toch een heel aantal kinderen
dat “leuke activiteiten” niet alléén maar als leuk ervaart. Denk aan schoolreisjes, op kamp gaan, de
eigen verjaardag of Sinterklaas. Dat een bruid zenuwachtig is voor haar eigen bruiloft vindt men niet
gek. Dat een kind stress kan hebben over iets wat “leuk zou moeten zijn” wordt wel eens minder
serieus genomen. Er wordt, soms ongemerkt voor de buitenwereld, een hoop gepiekerd in die kleine
hoofdjes. En zelfs het grootste feestnummertje heeft wel eens genoeg prikkels.

Niet elk kind heeft “last” van deze drukke dagen, maar een aantal wel. En elk kind reageert anders op
spanning en zal het op een eigen manier uiten.
Hoe merk je dat je kind last heeft van stress?
o

Je kind is drukker dan normaal, beweegt veel, kan zich slecht concentreren, lijkt niet
te luisteren

o

een kort lontje, snel huilerig of boos

o

het kind stelt veel vragen

o

vermoeidheid, niet kunnen inslapen van de spanning en of ‘s nachts veel vaker
wakker worden

o

(opeens weer) plasongelukjes, veel moeten plassen

o

buikpijn

o

hoofdpijn

o

overgeven van de spanning

Kinderen die gestrest zijn, zijn ook bevattelijker voor ziekten. Zo versterkt het een het ander.
Vooral voor kinderen die nog heel jong zijn, hoogbegaafde of hoogsensitieve kinderen, die alles extra
intens beleven, is het allemaal soms nét wat te veel. Waar volwassenen die weten hoe het zit vooral
grapjes en gezelligheid zien bij het Sinterklaasfeest, is het voor kinderen anders. Voor gelovige
kleintjes is het allemaal vaak nieuw en echt en superspannend. Bovendien kunnen kinderen prikkels
minder makkelijk filteren dan volwassenen. En dat geldt zeker niet alléén voor kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum.
Waarom het Sinterklaasfeest soms té veel is
•

Het verhaal is al mooi en leuk van zichzelf, maar voor de hele kleine kinderen wordt het soms
nog nét wat te spannend gemaakt. Zou Sint wel komen? Wat is er nu weer mis gegaan? Gaat
pakjesavond wel door?

•

Het onvoorspelbare karakter. Een kind weet niet goed wanneer het zijn schoen mag zetten,
wat er voor cadeau’s komen, of en wanneer Sint bij hem thuis op bezoek komt?

•

Het ouderwetse “boeman” verhaal: Sint weet alles, want dat staat in zijn grote boek. En als je
niet lief bent geweest krijg je straf, ga je mee naar Spanje! Vaak als grapje
gebracht door volwassenen, maar voor gevoelige of kleine kinderen toch eng.

•

Pieten die zomaar ‘s nachts je huis binnenvallen, door de schoorsteen of met een sleutelring
door de voordeur? Kan het kind zich thuis nog wel veilig voelen?

•

Handjes geven en liedjes zingen voor vreemde mensen is voor verlegen kinderen al geen
pretje, als ze die mensen er nog zo vreemd uitzien als Sint en Piet al helemaal niet!

•

Sinterklaas is niet één dag, maar een paar weken lang. Alle tv netten hebben hun eigen Sint
en eigen verhaal, overal zijn reclames, shows, overal en nergens duiken “echte” Sinterklazen
op, al dan niet aangekondigd. In winkelcentra, op school, de sportclub, papa’s werk, de
dierentuin of het museum, mama’s werk, de scouting…

•

Op een bepaald moment voelt een kind dat er iets niet helemaal klopt. Hoe graag en goed ze
ook nog magisch denken, ergens is misschien een spoortje twijfel. (“En als ik niet geloof, krijg
ik dan nog wel cadeau’s?!”)

13 x Hoe houd je het Sinterklaasfeest leuk?
Het komt eigenlijk allemaal neer op doseren, voorspelbaarheid creëren, uitleg geven en prikkels
verminderen. Bekijk zelf wat in jouw kind aankan en wat nodig is om het feest leuk te houden.
1. Bereid je kind voor en creëer zo voorspelbaarheid. Leg uit wat er komen gaat, wat niet. Kruis
op de kalender aan wanneer er schoentjes mogen worden gezet, hoe die Piet dan bij de
schoenen komt, of Sint zelf komt, op school of bij jullie thuis op pakjesavond.
2. Begin niet in september (als de speelgoedgidsen door de brievenbus vallen) al met 5
december bespreken. Het duurt allemaal al lang genoeg.
3. Maak van Sinterklaas geen boeman. Gebruik hem niet als dreigmiddel. (“Alleen lieve
kinderen krijgen cadeautjes….”)
4. Benadruk de positieve kanten van het feest: het is gewoon een gezellig avondje met . Het is
leuk, ontspannen, gezellig.
5. Lees samen boeken over Sinterklaas en praat er over.
6. Is je kind bang? Probeer niet te veel de angst te benadrukken maar duw het ook niet weg.
Een kind mag bang zijn. Als het er over wil praten, luister vooral. De angst kan verschillende
oorzaken hebben. Lees meer over kinderangsten in het algemeen en hoe daarbij te
handelen.
7. Geef je eigen draai aan het verhaal. Is je kind bang voor Pieten die zomaar ‘s nachts
binnenvallen? Bedenk je eigen variant. Leg uit dat jullie als ouders er altijd zijn als Piet
langskomt om die schoenen te vullen.
8. Met verkleedspullen zélf Sint of Piet spelen is altijd leuk en een goede manier om een en
ander te verwerken.
9. Voldoende rust. Wees je ervan bewust dat er heel veel indrukken en prikkels zijn in deze
periode, geef de tijd om alles te verwerken. Bouw voldoende rustmomenten in tussen de
activiteiten
door, en sla misschien een keertje over als je merkt dat het je kind boven het hoofd
groeit. Probeer ook zoveel mogelijk het normale slaap- en eetritme aan te houden.

10. Snoepen in deze tijd hoort er natuurlijk wel een wel een klein beetje bij, maar ook hier is
doseren misschien wel een goed idee.
11. Heeft je kind vragen? Beantwoord ze zo goed mogelijk. Probeer een balans te vinden tussen
het feest met verhaal zo leuk mogelijk houden en eerlijk antwoord geven over vragen die
hem bezig houden. (Wat wil hij weten en waarom?)
12. Kijk en luister naar je kind, wees alert op tekenen van stress.
13. Is het echt té spannend? Overweeg je kind de waarheid te vertellen (een geheimpje dat
alléén hij mag weten, de kinderen in zijn groep niet!). Op die manier kun je er net even de
angel uit halen, zodat je kind misschien meer plezier beleeft aan de festiviteiten. Een echte
aanrader in deze is het mooie boek Sinterklaas voor grote kinderen dat uitlegt en laat zien
hoe en waarom Sinterklaas is zoals het is en waarom we het zo vieren.

