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20 januari: Leerlingenraad 

16 –27 januari: Cito toetsen 

10 en 13 februari: Alle groepen vrij! 

20-24 februari: Oudergesprekken 

23 januari: Ouderraad 

25 jan– 4 febr: Nationale Voorleesdagen 

25 feb-5 mrt: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De komende weken hebben we het in alle groepen 
over “Zorgen”.  Een nieuwe fiets laat je niet in de re-
gen staan, je poetst hem vaak en bent er voorzichtig 
mee. Voor een nieuwe fiets zorg je altijd goed, al 
wordt dat meestal na een tijdje wel wat minder. Dat 
laatste kun je je niet permitteren als je  voor je konijn 
moet zorgen! Kinderen vinden het soms leuk, soms 
minder leuk om ergens voor te zorgen. Niet ieder 
kind  is even zorgzaam. En het maakt iets uit of je er 
zelf voor hebt gekozen of dat het als een verplichting 
voelt.  

In dit thema verkennen de kinderen wat het betekent 
om ergens voor te zorgen. Ze worden zich er ook van 
bewust dat zorgen voor spullen, voor de natuur en 
voor mensen (inclusief zichzelf) deel uitmaakt van het 
leven. Of dat in ieder geval zou moeten doen. Zorg is 
immers gericht op de behoefte van een ander. Niet 
alleen in medisch opzicht. Het gaat ook om de men-
selijke behoefte om erbij te horen, om de behoefte 
aan veiligheid, of aan respect. 

De verhalen uit de Bijbel over de gelijkenissen spelen 
in dit thema een grote rol. De Bijbelverhalen maken 
meteen ook duidelijk dat zorg niet vanzelfsprekend is.  

In dit thema ontdekken dat zorgen betekent dat je zo 
goed mogelijk tegemoet wil komen aan de behoefte 
van een ander.  Ze worden zich bewust van de vragen 
die het zorgen kan oproepen en bedenken hoe zij hier 
zelf mee om kunnen gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 
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P a g i n a  2  

  

  Zilveren weken in alle groepen:  
De Zilveren Weken 

 

De Zilveren Weken is de naam voor de 

periode na de kerstvakantie. Het onder-

houden van de groep is natuurlijk een 

continu proces en na een pauze kan het 

fijn zijn om de groep weer een oppep-

per te geven. Bepaalde afspraken ver-

sloffen of zijn minder relevant of handig 

gebleken. Er kunnen verschuivingen 

binnen of voor de groep plaats hebben 

gevonden of misschien is er sprake ge-

weest van een periode met afwisseling 

tussen thuis- en fysiek onderwijs. Der-

gelijke omstandigheden hebben invloed 

op de sfeer in de groep en daarmee op 

het taakgericht werken en dus op de 

resultaten. 

 

De Zilveren Weken periode is bij uitstek 

geschikt om terug te blikken en vooruit 

te kijken. Deze weken staan in het teken 

van meer doen van wat werkt en dat 

wat niet werkt anders te doen of ach-

terwege te laten. In deze periode wordt 

er iets anders van de leerkracht en leer-

lingen gevraagd dan aan het begin van 

het schooljaar. Op het gelegde fundament 

in De Gouden Weken kun je nu sneller en 

meer diepgang bereiken. 

 

 

Schoonmaakavond: 

Afgelopen donderdag 12 januari hebben we de eerste 
van de twee schoonmaakavonden gehad.  We willen 
graag alle ouders/verzorgers die geholpen hebben erg 
bedanken.  

De groepen 5 en 7 zullen hun schoonmaakvond bin-
nenkort nog organiseren.  

 

De volgende gezamenlijk schoonmaakavond is op 
dinsdag 11 juli van 19 .00-21.00 uur. 
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Frysk damjen: 

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  

 

Dizze wike hat Jelle Wiersma wer by de groepen 7 en 8 
lâns west om de bern útlis te jaan oer it Frysk damjen. 
It liket wol op it gewoane damspul, mar it is krekt oars. 
 
De bern fûnen it prachtich om te dwaan. 
 
 

  

Fia ûndersteande link kinne jo rigels lêze fan it Frysk 
damjen.  
https://friesdammen.nl/nl/fries-dammen/spelregels/     
 
Ek is it leuk om tsjin de kompjûter te damjen. 

Na de kerstvakantie zijn de volgende leerlingen in groep 1a gestart: 

Jelmer Boonstra, Ferry Noordmans, Ylse Nauta en Sam Kientz.  

Wij wensen jullie veel plezier toe bij ons op school! 

Anne Hilde Lautenbag uit Wommels heeft de school een vraag gesteld over het organiseren van een actie 
schoenendoos. Op 13 maart vertrekt er een konvooi richting Moldavië, waar veel Oekraïense vluchtelingen 
worden opgevangen. Bij de hulpgoederen wordt dus ook veel aan de kinderen gedacht.  De contacten lo-
pen via de Stichting Mensenkinderen.  

Deze actie willen wij als school ondersteunen. De kinderen kunnen tot 17 februari een schoenendoos met 
materialen/speelgoed inleveren op school. De schoenendoos mag ook mooi versierd worden. Hieronder 
een lijst met materialen die er in zouden kunnen: 

Belangsrijkste:4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, 
knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.  

Speelgoed: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 
5 jaar), bal, muziekinstrument, domino, puzzel. 
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, 
sokken, kunststof beker. 
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden. 
Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui.  

 Actie schoenendoos:    

Nieuwe leerlingen: 
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Nieuws uit groep 3: 
De eerste week 

En dan zit de eerste week in januari er alweer op. Alweer helemaal ons 
plekje gevonden in de middenruimte. 

We zijn gestart met Mika zijn verjaardag en afgelopen donderdag heb-
ben we nog de verjaardag van Xander gevierd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De biebjuf , juf Henriëtte, kon ons ook alweer vinden en had het tijdens 
haar les over rijmen. 

 

 

 

 

 

 

Tevens hebben we de laatste hand gelegd aan de fiets die nu alleen nog uit onderdelen be-
staat.  

 

Donderdagavond hebben een aantal moeders gehol-
pen om alles weer even te poetsen in de klas zodat 

alles weer fris en 
fruitig. 

 

 

 

Drakentikkertje tijdens de gym. En koekjes en een hoge toren tijdens het vrij kiezen   
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Afgelopen dinsdag is de moeder van juf Gustine overleden. Wij wensen juf 
Gustine, haar man en kinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies. 
Komende dinsdag is de begrafenis. 

 

Juf Gustine:                 

In februari moeten de leerlingen van groep 8 een keuze maken voor het vervolgonderwijs. 
Best spannend allemaal natuurlijk. Welke richting ga je op? Welke school is passend?  
Allemaal vragen voor kinderen en ouders. Alle kinderen van groep 8 hebben inmiddels ook 
een schoolkeuze gids VO ontvangen. 
 
De Friese Plaatsingswijzer (staan de Cito-scores van groep 6 t/m 8 in) en het advies van de 
leerkracht speelt een zeer belangrijke rol in de keuze. 
 
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het Voortgezet Onderwijs en de vervolgmo-
gelijkheden. 

Keuze vervolgonderwijs groep 8 leerlingen: 


