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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Inmiddels zijn we al weer een paar weken onderweg in het 

nieuwe kalenderjaar. 

In de groepen hebben we het de komende twee weken 

over het thema ‘Zorgen’.  

 

Schone kleren, verantwoord eten, een uitdagende 

leeromgeving, liefde, aandacht: dagelijks ervaren de 

meeste kinderen aan den lijve wat zorgen inhoudt. Ze zijn 

ervaringsdeskundigen op dit terrein, ook al zijn zich daar 

nauwelijks van bewust.  

Kinderen ondergaan overigens niet alleen zorg, ze kunnen 

ook zelf heel goed zorgen en beleven daar plezier aan: 

door voor een huisdier te zorgen of een baby. Totdat het 

te veel werk wordt en de aardigheid eraf is… 

 

Zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig 

hebben zoals kinderen, ouderen en zieken zit ingebakken 

in onze cultuur en is zelfs verankerd in Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens. We laten mensen 

niet aan hun lot over. Deze zorg kent een lange traditie, 

voortkomend uit een overwegend christelijk verleden 

waarin naastenliefde een belangrijke pijler vormt voor een 

humane samenleving.  

 

In de groepen wordt het verhaal van de Samaritaan 

verteld. In dit verhaal gaat naastenliefde niet om wie mijn 

naaste is, maar om naaste te worden van iemand die zorg 

nodig heeft. Echte zorg gaat uit van de ander.  

In dit thema ontdekken de kinderen dat zorgen te maken 

heeft met het besef dat mensen verantwoordelijkheid 

dragen voor elkaars welzijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 
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Studiedag 

 

Zoals al eerder vermeld in de activiteitenkalender en vakantierooster moest er nog een 

datum van de studiedag ingevuld worden. Dat is vrijdag 13 maart geworden. Deze 

studiedag staat in het teken van het coöperatief leren en coöperatieve werkvormen.   

De kinderen zijn die dag vrij. 

           

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om 

de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve 

werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De 

kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en 

vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

                                                     

 

 

Kaatsclinic             

 

De komende weken zullen de kinderen van groep 4 en 5 kaatsclinics krijgen in de 

gymzaal. In totaal zullen het 6 lessen zijn. We hopen dat de kinderen enthousiast 

worden over deze prachtige Friese sport. 

       
    

 

 

Oudergesprekken 

 

 In week 7, 10-14 februari, zijn de oudergesprekken. De gezamenlijke avond 

(broertje(s)/zusje(s) is op maandag 10 februari. Alle kinderen krijgen op woensdag 29 

januari het briefje mee naar huis waarop de tijd en de leerkracht staat. 

 
       

                                                                 



 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 
 

De afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen 

in groep 1. Het gaat om Iris Huistra, Jilles Pieter Reitsma, Tjitse Posthumus, Sjoerd 

Jinte Dijkstra, Lieke Zeeman, Lykle van der Heide, Hedwich Greidanus, Rixt Stegenga, 

Mika de Jong en Lyan Tacoma. Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier toe op school 

en hopen dat jullie snel je plekje zullen vinden in de klas en op school. 

 
 

 

 

Schoolverlater 

 

Corné Ebbendorf gaat onze school helaas verlaten en zal vanaf volgende week starten op 

de Sint Maarten school in Bolsward. We wensen Corné heel veel plezier en succes toe op 

zijn nieuwe school.  

 
 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Binnenkort krijgen jullie weer een mailing over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze graag 

overmaken voor 1 maart 2020!  

In de begeleidende brieven, die u ontvangt bij de mailing, vindt u meer informatie over 

de vrijwillige ouderbijdrage en waarvoor de bijdrage ingezet wordt. Gelukkig kunnen wij 

de vrijwillige ouderbijdrage zeer laag houden door de schenking die wij ieder jaar 

krijgen van de Stichting Wommels.  

 



 

 

 

 

Kinderconferentie in Sneek 

 

Komende vrijdag zullen Inez Bakker en Anna Wietske Sikkes onze school 

vertegenwoordigen bij de kinderconferentie in Sneek. Tijdens de kinderconferentie 

denken ruim 60 kinderen van verschillende scholen tijdens 

workshops mee over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dit zijn: Cultuur, sport 

& vrije tijd, Voorlichting, Lekker in je vel, en Meedenken & meedoen. Gedurende de dag 

werken de kinderen onder begeleiding van de Kleine Ambassade en medewerkers van de 

gemeente aan hun conclusies en adviezen. Aan het eind van de dag presenteren zij deze 

aan wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden. 

De ideeën en uitkomsten zijn belangrijke input voor de gemeentelijke agenda. 

 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

* 30 en 31 januari:                     School dicht i.v.m. staken 

* 3 februari:   Groep 1 t/m 4 vrij! 

* 4 en 6 februari:   Leerlingbespreking (na schooltijd) 

* 10-14 februari:   Week van de oudergesprekken 

* 15-23 februari:   Voorjaarsvakantie 

* 13 maart:    Studiedag—kinderen vrij! 

 

 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com  
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Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met als thema 

‘(G)MR als breekijzer voor Passend Onderwijs?’ 

Wanneer: dinsdag 24 maart 2019 
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.15 uur 

Locatie: SBO de Súdwester, Kaatsland 5b in Sneek 
 

U bent onze achterban! 

Leden van (G)MR-en, personeelsleden en andere professionals die betrokken zijn bij passend 

onderwijs in het Primair Onderwijs Friesland (regulier, SBO en SO onderwijs), zijn van harte 

welkom deze avond bij te wonen. Als OPR zijn wij de medezeggenschapsraad van het 

Samenwerkingsverband Friesland. 

Doel van deze avond is, om u te informeren over de rol die de (G)MR in Passend Onderwijs 
speelt en als OPR inzicht te krijgen in vragen en/of onduidelijkheden rondom Passend 
Onderwijs in Friesland. 
Tevens willen vragen en/of onduidelijkheden rondom passend onderwijs in Friesland op tafel 
krijgen zodat wij als OPR de juiste signalen kunnen afgeven aan het bestuur van het SWV 
Friesland. Dit ten behoeve van een goede uitvoering van passend onderwijs voor alle 
basisschoolkinderen in Friesland. 
 
Programma 

19.30 uur Welkom 

19.40 uur Presentatie Ludo Abbink, directeur van het Samenwerkingsverband Friesland 

20.00 uur Informatieve en interactieve sessie over Passend Onderwijs met o.a. stellingen via 

Mentimeter en een externe presentatie 

21.00 uur Evaluatie en afsluiting 

Vertel ons uw verhaal! 

Aanmelden via: 

oprfriesland@gmail.com  

Meer informatie over de OPR en het samenwerkingsverband Friesland is te vinden via OPR en 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/  

PS. Stuur deze uitnodiging door naar betrokken belangstellenden! 

mailto:oprfriesland@gmail.com
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/

