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Gelukkig mochten we deze week weer
starten met de kinderen op school. Hier
zijn we als team erg blij mee.

13 januari:

Schoonmaakavond

In de groepen starten we met het thema
Groeien.

17 jan-18 jan:

Toetsweken

24 januari:

Ouderraad

‘Later als ik groot ben….”

31 januari:

Juffen/meesterdag

Welk kind is er niet mee bezig? Groot zijn,
dat gaat meer om de lengte alleen. Het
betekent dat je meer mag en kunt. Het
gaat om vrijheid en zelfstandigheid. En
kinderen weten; ik ben er nog niet, maar ik
groei er naar toe.. En dat maakt groeien
tot een interessant thema voor kinderen.

4 feb en 7 feb: Groep 1 t/m 4 vrij!
7 februari:

MR-vergadering

14-18 februari: Oudergesprekken
19 feb-27 feb:

Voorjaarsvakantie

Het thema start concreet met de fysieke
groei: wat betekent het voor een kind om
langer te worden? Wat merkt het ervan en
hoe ervaart het dat? Van daaruit staan we
stil bij hoe je kunt groeien in kennis, in
vaardigheden, in ambities en dromen. Groter worden staat voor een kind gelijk aan
steeds meer serieus genomen worden. Het
besef dat je iets voorstelt, dat je iemand
bent..
In dit thema verkennen de kinderen wat
de fysieke groei voor hen betekent en wat
het wil zeggen om te groeien als mens. Ze
stellen daarbij de vraag hoe groei kan bijdragen aan het levensgeluk van mensen.
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld
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Nieuws uit groep 1:
Gelukkig Nieuwjaar! Met
bubbeltjes appelsap hebben we maandag geproost
op het nieuwe jaar. Hoe
hard zou het klinken als de
kurk van de fles gaat?
Sommige kinderen zaten al
met hun handen voor de
oren. Het was maar een
korte zachte plop, dat viel
mee! Het vuurwerk is veel
luider!!! Ook de party
plopper met confetti was
luider. Wat een feest met
zoveel confetti. Met muziekinstrumenten hebben
we heel luid gespeeld,
maar ook heel zacht. Het
liedje “Fjoerwurk” hebben
we daarbij gezongen:
“Knal, knal, knetter, knet-

ter, ik ha de sliep no út.
Knal, knal, knetter, knetter, ik sjoch foar it rút.
Nei it fjoerwurk ’t is in
pracht,
Fjoerwurk midden yn’ e
nacht”.
Met gekleurde linten
hebben we het vuurwerk
nagedaan, heel hoog/laag,
allerlei figuren en heel
snel/langzaam. Het leek
net echt!
Bij het nieuwe jaar horen
ook nieuwjaarswensen. De
kinderen hebben hun
wens getekend. Een paar
wensen: “Ik wens dat er
allemaal snoepjes uit de
lucht vallen”, “Ik wens

dat ik de regenboog aan
kan raken”, “Ik wens dat
wij nog een baby krijgen”,
“Ik wens dat ik een nieuwe slaapkamer krijg” en
“Ik wens dat ik een famke (zusje) krijg”. Prachtige wensen!
We hebben er ook weer
een paar nieuwe vriendjes
bij gekregen: Bauke,
Ytsen, Luna, Jente en
Jimte. Ylse en Jildau komen deze maand ook bij
ons in de groep. Wat fijn
om jullie te verwelkomen.
We hopen dat jullie je
snel thuis mogen voelen
bij ons in de groep.

Ouders van waarde:
Afgelopen week hebben alle
ouders/verzorgers een mooi
boek ontvangen van school
met de titel “De Waarde van
ouders”. In dit boek staan
prachtige korte verhalen.

Tweemaal per schooljaar
ontvangt u ook het magazine
Ouders.
Dit magazine wordt u aangeboden door de school en de
ouderraad.

Inspectie op school:
Volgende week donderdag, 20 januari zal de inspectrice mevr.
Rijskamp onze school bezoeken
voor een thema onderzoek naar
werkdruk in het onderwijs. Zij zal
in gesprek gaan met leerkrachten,
IB– er en directie over effectieve
tijdsbesteding.
Eerder is dit bezoek niet doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen.
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Nijs út groep 6:
Tsjoch op 2022!
Groep 6 kaam nei in lange
fakânsje op moandei 10
jannewaris wer op skoalle.
Eltsenien hie in fleurich
sin en fûn it leuk inoar wer
te treffen! De earste dei
binne wy fuortendaliks yn
’e kring gong. De bern sieten fol ferhalen oer harren tiid thús. Ald en nij wie
wol it moaiste feest yn ’e
fakânsje. De ien mocht
lang opbliuwe, de oar hie
spultsjes dien en in tredden hie lekkere oaljekoeken bakt. Wat in feest!
Ek siet de fakânsje fol fan
út fan hûs gean by pake en

beppe of in freon of freondinne. Lekker útsliepe
wie net echt favoryt by de
bern út groep 6. It leafst
wolle sy sa betiid mooglik
út ’e fearren en fol
enerzjy beginne oan de
dei.
It wie moai om alle bern
wer op skoalle te sjen. Wy
hoopje dat dit sa trochsette mei en wy net bern
hoege te missen fanwege
corona. Wol moatte wy juf
Janita aanst misse. Dizze
wike is se foar it lêst by ús
yn ’e klasse. Har
staazjetiid sit der al wer
op yn groep 6.
Gelokkich sjogge wy har

noch wol op skoalle omdat
se juf wurdt yn groep 3!

Juffen en meesterdag:
Op maandag 31 januari is
de juffen en meestersdag
op it Fûnemint. Op die dag
vieren alle leerkrachten
hun verjaardag en maken
we er in de groepen een
fijne, gezellige dag van!

Raad van Toezicht:
Op donderdagmiddag 27 januari, na schooltijd,
komt een delegatie van de Raad van Toezicht
van CBO de Greiden langs bij het team van It
Fûnemint om kennis te maken met de leerkrachten.
We gaan de RvT de school laten zien en onze
manier van werken toelichten.
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Tevredenheidsenquête:
Volgende week ontvangt u via de mail een link
voor het invullen van een tevredenheidsenquête
over school.
Dit zullen 11 vragen zijn en die nemen ongeveer
5 minuten in beslag. Voor de school is het erg
belangrijk dat deze enquête ingevuld wordt.
Tijdens het laatste inspectiebezoek is wel gebleken dat de inspectie daar veel waarde aan
hecht.
Ook voor de leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er een enquête. Zij zullen
deze op school invullen.
De terugkoppeling van de tevredenheidsenquêtes zal ook met u gedeeld worden in een volgende Nieuwsbrief.

Kinderen en sociale media:
Kinderen en sociale media

Tegenwoordig zijn kinderen al jong
actief op sociale media. Soms heeft
een kind zonder toestemming al een
eigen account gemaakt op Facebook
bijvoorbeeld!
Eigenlijk mag dat niet: van de Amerikaanse wet moet een kind namelijk
13 jaar zijn. Hetzelfde geldt voor
een account voor Google en YouTube.
Als Facebook of Google erachter
komen dat een kind nog geen 13 is,
zullen ze het account blokkeren. Ook
als jij het als ouder wel goed vindt.
Veilig mediagebruik
Steeds vaker krijgen kinderen op de
basisschool les over veilig internet
en de omgang met sociale media. Zo
krijgen kinderen niet alleen thuis,
maar ook op school te horen welke
regels er gelden.
Als je merkt dat kinderen op school
aan de gang gaan met sociale media,
vraag dan of ze ook les krijgen in
veilig internet. Er zijn een paar beNieuwsbrief It Fûnemint

langrijke thema's die in de
klas besproken zouden moeten
worden:
* cyberpesten;
* omgaan met wetten en regels
(over auteursrecht bijvoorbeeld);
* contact met vreemden;
* privacy;
* het delen van foto's en filmpjes.
De beste manier om je kind
iets te leren over de risico's
van sociale media, is door ze
ermee te laten werken, en te
laten ervaren wat wel en niet
mag. Als kinderen creatief mogen zijn en speelruimte krijgen, begrijpen ze ook je waarschuwingen beter.

doen. Vertel je kind dat je aan
onbekende vrienden geen informatie moet geven over waar je
woont, of waar je naar school
gaat, enzovoort.
Websites over veilig internet
Mediawijsheid.nl
Veiliginternetten.nl
Vraaghetdepolitie.nl
VPNgids.nl

Veilig internet: waar kun je
zelf op letten?
Ouders moeten zelf ook goed
opletten wat kinderen doen en
met wie ze online contact hebben. Vanaf een jaar of 9 kan
een kind zomaar zelf allerlei
accounts aanmaken op sociale
media.
Let er vooral op dat ze niet te
veel foto's van zichzelf maken
en delen, en spreek af dat jij
ook kan kijken wat ze online
Schooljaar 2021-2022

