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6 februari: MR vergadering 

10 en 13 februari: Alle groepen vrij! 

20-24 februari: Oudergesprekken 

25 feb-5 mrt: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In dit thema staan de kinderen stil bij wat angst met 
mensen kan doen en hoe mensen met hun angsten 
omgaan. Ze zijn zich ervan bewust dat angst hoort bij 
het leven van ieder mens. En dat je tegenover de 
angst vertrouwen kunt zetten. 
 

Bang voor de tandarts, voor blaffende honden, voor 
enge dromen, voor het donker. Angst om af te gaan, 
uitgelachen of buitengesloten te worden. Er is heel 
wat waar we bang  voor kunnen zijn. En we mogen 
gerust stellen dat iedereen wel eens angst heeft. Het 
gaat over hele gewone angsten die heel normaal zijn 
en gewoon bij het leven horen. 

Angst is een oergegeven, diep verweven met de fun-
damenten van het menselijk bestaan. In negatieve zin 
kan angst je verlammen en klein maken. In positieve 
zin functioneert angst als signaal dat ervoor zorgt dat 
je overleeft. Kijk uit! 

Waar mensen bang voor zijn, en hoe angst kan wer-
ken, is overigens cultuurgebonden. De angst kan gro-
te invloed hebben op het handelen van mensen.  Dit 
komt ook naar voren in het verhaal over de Barmhar-
tige Samaritaan en in het verhaal dat Jezus met zijn 
leerlingen in een zware storm terecht komt. Beide 
verhalen bevatten een duidelijke boodschap: daar 
waar vertrouwen groeit, krijgt angst minder ruimte. 
Daarom onderzoeken de kinderen ook wie en wat 
hun vertrouwen kan versterken; in zichzelf, in ande-
ren, in de wereld om hen heen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 
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P a g i n a  2  

  

  Nieuws uit groep 1a:  
Na de kerstvakantie zijn we gestart met 

groep 1a. Deze groep bestaat uit de 

jongste kleuters en zal dit schooljaar 

steeds groter worden. 

Sni sna snottebel en schoolfruit 

Deze week zijn Jenthe en Tialda 4 jaar ge-

worden en ze mogen nu ook bij onze groep. 

We hebben met juf Pytsje een sjaal geme-

ten en met elkaar een kleurenpatroon ge-

maakt voor een sjaal. Met de spiegel keken 

we naar onze wanten en we zingen over de 

waaiende bomen en een sni sna snottebel. 

 

Ook wilden de kinderen graag samen nog 

een keer sneeuwklei maken. Het recept: 2 

bekers bloem, 1 beker zout, 1 beker lauw 

water en 2 eetlepels olijfolie. Lekker roeren 

en kneden, en vervolgens de glitters erbij! 

De kinderen genieten van deze activiteit. 

Spelen met klei, verf, modder, water en 

zand is erg goed voor de ontwikkeling van 

het brein en de motoriek van de kinderen. 

Ook spelen we veel buiten. 

 

De komende weken tot aan de voorjaarsva-

kantie gaan we bezig met het thema: mijn 

lichaam. Dit gaat over de binnenkant en de bui-

tenkant van je lichaam; de zintuigen; organen 

en over voeding en bewegen en emoties. 

 

Wist u dat we ook schoolfruit aanbieden op de 

dinsdag, woensdag en donderdag? Op deze 

dagen hoeft u dus geen fruitbakje te maken of 

mee te geven. 

 

Hartelijke groeten, 

Juf Marriët en juf Pytsje 

 

Informatieavond groep 8: 

Afgelopen dinsdagavond is er een extra informatieavond geweest voor de ouders van 
groep 8. Tijdens deze goed bezochte avond konden de ouders meester René ontmoe-
ten en kon hij zichzelf voorstellen. Daarnaast heeft juf Nynke vertelt over de Respons 
training in de groep in combinatie met de Kanjertraining.  Tot slot is er nog extra infor-
matie gegeven over het komende half jaar. De Friese Plaatsingswijzer, verwijzingsge-
sprekken, de musical en natuurlijk 
het kamp in Kollumeroord. 
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Schoolreisjes: 

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  

 Ook dit jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 weer op 
schoolreisje  en groep 8 op kamp. 
 
 
Groep 1 en 2 gaan op 
maandag 26 juni naar 
Sanjes Safari in Veen-
wouden,  
 
 

 
 
groep 3 t/m 7 
gaan op vrijdag 
23 juni naar 
WildLands in 
Emmen  

 
en groep 8 gaat van 22 t/m 23 mei naar Kollumer-
oord. 

Na de kerstvakantie zijn de volgende leerlingen in groep 1a gestart: 
Jenthe Krol en Tialda Hettinga.  Wij wensen jullie heel veel plezier toe bij ons op school! 

  

We brengen deze actie nog even onder uw aandacht! 

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: 
Groep 3  

 Na de kerstvakantie zijn we gestart in de middenruim-
te en daar hebben we ons plekje al aardig gevonden.   

Voordeel om hier te zitten is wel dat we aan alle kan-
ten ruimte hebben om even met een klein groepje 
buiten de groep bezig te zijn. De hulp van juf Tineke is 
dan ook goud waard.  

De grootste uitdaging was wel de ‘grote mensen’ kapstok voor onze jassen maar daardoor 
voelen we ons ook wel heeellll belangrijk. En prachtig om te ervaren dat we elkaar helpen met 
oplossingen bedenken voor de problemen die we tegenkomen.   

Deze week zijn nog de nationale voorleesdagen en daarom beginnen 
we ’s morgens met een verhaal.  

Thema 5 van groep 3 was  “op wielen”. Met een oude fiets in de klus-
hoek waren we met elkaar druk bezig om alles wat vast zat los te krij-
gen.  

Het duurde een beetje langer dan het thema, maar er waren weinig 
onderdelen niet losgemaakt. De technische termen vlogen ons om de 
oren: 

“Waterpomptang, sleutel 12 of nee toch te klein geef 13 even aan.”   

  

Toen het Technolab van Súd West Fryslân vroeg om klusfoto’s in te 
sturen hebben we hier een paar foto’s naar toegestuurd.  

Voor de maand januari is groep 3 als winnaar gekozen, natuurlijk su-
pertrots.  

Zie onderstaande link: https://www.technolab-swf.nl/actueel/actueel/prijsvraag-winnaars-
januari23  

  

Het nieuwe thema gaat over “mijn lijf” en de bijpassende hoek is natuurlijk 
een doktershoek.   
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Afgelopen maandag zijn juf Geke en haar man Ysbrand de trotse ouders geworden van 
een jonge zoon, Haye Ysbrand. Wij wensen hun heel veel geluk en gezondheid toe. Mocht 
u haar een kaartje willen sturen, dan hierbij het adres: 
Ursaldyk 7, 8724HR It Heidenskip 

 

Juf Geke:                 

Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Na de kerstvakantie begonnen we de week met het vie-
ren van oud en nieuw. We wensten elkaar een Gelukkig 
Nieuwjaar met een hapje en een drankje. 

Ons thema was "Gelukkig Nieuwjaar, Slak! 
In dit verhaal komt Slak keer op keer tot de ont-
dekking dat tijd een belangrijke rol speelt in het 
leven. In de sfeer van oud en nieuw wordt hij ge-
confronteerd met veel tijdsbegrippen. Hij ervaart 
dat de dingen anders lopen, als je nog niet goed 
weet wat tijd inhoudt. Steeds weer komt Slak te 

laat, maar gelukkig is hij wél op tijd op het nieuwjaarsfeest. 
 
We werkten over oud en nieuw, seizoenen, maanden en speciale ge-
beurtenissen bijvoorbeeld een verjaardag. Maakten vuurwerk, vuur-
werkgeluiden. Speelden we spelletjes waarbij het accent lag op tellen 
en getalbegrip. 
 
In het kader van de zilveren weken deden we o.a. groepsopdrachten 
waarbij samenwerken en plezier centraal stond. Wat werd er druk ge-
werkt in de massagesalon. Je moet natuurlijk wel eerst afspraak maken. 
Hoe zorg je ervoor dat er klanten komen? En wat kost een behandeling? 
Heb ik genoeg geld hiervoor? Gelukkig zorgden de bankmedewerkers 
dat er voldoende geld gemaakt werd! 
 
Ons nieuwe thema is "kikker is verliefd". 

Nieuws uit groep 2: 



 

Nieuwsbrief  It Fûnemint                                                                                                                        Schooljaar 2022-2023 

Kinderen en sociale media: 

Tegenwoordig zijn kinderen al jong actief op sociale media. 
Soms heeft een kind zonder toestemming al een eigen ac-
count 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 

Ook op school krijgen kinderen 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. Op school komt dit terug in de lessen van de Kanjertraining en tijdens 
de week van de mediawijsheid en Mediamasters, waar groep 7 en 8 aan meedoen. 

* 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. 

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 doen. Vertel je kind dat je aan onbekende vrienden geen informatie 
moet geven over waar je woont, of waar je naar school gaat, enzovoort. 

Daarnaast is het verstandig om regelmatig het social media gebruik van uw kind(eren) te chec-
ken.  Hoe ouder je kind, hoe belangrijker mediagebruik wordt bij het ontwikkelen van zijn/haar 
identiteit. Denk bijvoorbeeld aan online contact met vrienden of het ontdekken van nieuwe in-
teresses. Je kind bepaalt nu echt voornamelijk zelf zijn eigen mediagebruik. Maar ook op deze 
leeftijd blijft begeleiding belangrijk. 

Zorg voor een open gesprek. Informeer niet op een wantrouwende manier naar wat je kind on-
line uitspookt. Maar laat bijvoorbeeld weten dat je het spannend vindt wat er online gebeurt. 
Wie weet mag je weleens meekijken. 

Geef het goede voorbeeld. 

Voorkom dat je controleert. Vraag, kijk mee en toon interesse. 

Maak regels en afspraken in overleg met elkaar. Als je te strikt bent bij oudere kinderen, kan dat 
averechts werken. 
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Inzet vrijwilligers: 

 

Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders een vrijwilligers-
lijst ontvangen en daarop aankunnen geven voor welke activiteiten 
ze ingezet zouden kunnen worden. 

Helaas merken we dat als een commissie/school bepaalde activitei-
ten (bijv. versieren/fruit/schoonmaak) organiseert dat er regelmatig 
op het laatste moment wordt afgezegd of mensen soms helemaal  
niet komen opdagen. 

 

Voor de commissieleden is dit vaak erg vervelend, omdat hier best veel tijd in gaat zitten voor hun 
en als er dan maar met een klein groepje aanwezig is, duurt het veel langer en gaat het ten koste 
van het plezier. Vele handen maken licht werk! 

Nieuwe ouders krijgen nog een vrijwilligerslijst toegestuurd. 

Nieuws uit groep 1: 

Winter... 
Winter? Het leek wel herfst met die harde wind, we waaiden bijna van het plein. Toch 
was het wel een koude wind...brrr! 
 

Koud was het binnen ook, want we hebben geschaatst. Het leek net een ijsbaan. We 
hebben vooruit, achteruit, opzij en zelfs een pirouette geschaatst! Daarna nog sneeuw-
ballen gooien, wat een pret! 

 

Dinsdag hadden we dubbelfeest, Ylse en Jildau waren jarig! In echte prinsessen jur-
ken kwamen ze op school. Samen hebben ze de kaarsjes op de taart aangestoken. 
Om de beurt 5x van de stoel springen! Dat waren samen 10 sprongen! We hadden 
vandaag niet twee hulpjes, maar vier hulpjes. Juf hoefde bijna niets meer te doen   
 

Op woensdag hebben we dag gezegd tegen januari en februari welkom geheten. 
Velen hadden thuis de tijdwijzer ook al op de roze dag gezet en het eerste blaadje 
van de kalender gehaald. 

 

Deze week hebben de kinderen een sjaal geverfd (reeks), een trui gemaakt met 
een patroon en sneeuw geregen. Hoe maak je nu een reeks? Met de sjaal van 
kikker (rood/wit) hebben we het geoefend. 
 

De resultaten zijn prachtig geworden. Volgende week werken we voor het laatst 
aan 'Kikker in de kou'. 
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Vogelhuisjes/nestkastjes maken in groep 7 en8: 

 

Op vrijdag 3 februari kregen de kinderen van groep 7 
en 8 bezoek van Teade de Boer van de Fûgelwacht 
Wommels en Klaas Haasjes van Van Wijnen. Het afge-
lopen schooljaar heeft de Fûgelwacht Wommels na-
tuurlijk al diverse mooie activiteiten voor beide scholen 
georganiseerd. 

 

 

 

Deze prachtige vogelhuisjes zijn de kinderen van groep 
7 en 8 aangeboden door Bouwbedrijf Van Wijnen, net 
zo als zij eerder al de vogelhuisjes voor de andere groe-
pen hebben geleverd. Deze hangen in de bomen bij het 
parkeerterrein van school. 

 

De kinderen hebben in tweetallen de vogelhuisjes in elkaar gezet. Een mooie manier van samen-
werken. De kinderen gaven in reacties aan dat ze het mooi vonden om het zelf in elkaar te mo-
gen zetten. 

We hopen dat de vogelhuisjes een mooie plek in de tuin zullen krijgen.  

Primaire doel van een vogelhuisje in je tuin, is het bieden van een rustige plek waar vogels kun-
nen nestelen en hun jongen groot kunnen brengen . Eigenlijk is dus die andere benaming een 
betere, namelijk nestkastje.  

 

De schroefmachines die de kinderen gebruiken voor het in elkaar zetten van de vogelhuisjes, zijn 
aan de beide scholen geschonken door de Fûgelwacht Wommels. Enorm bedankt daarvoor! 

 


