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Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag zijn Maurits (groep 5) en zijn zusje Frederique (groep 2) bij ons begonnen op school. We
wensen Maurits, Frederique en hun ouders veel plezier bij ons op school.

Open dag
Afgelopen woensdag was onze jaarlijkse open dag. Het was de eerste open dag sinds 2019. Er kwamen zo’n 35
mensen op af. Vooral eigen ouders,
familie en vrienden, maar ook een
paar nieuwe ouders. Ze konden
genieten van de heerlijke producten
die in ons restaurant (werden
verkocht. Heerlijk fruit (klaargemaakt
door de leerlingen en de moeder
van Yara) Het terras stond vol in de
zon. Ook waren er oliebollen te
koop. Verder konden ze kijken bij
het tutor rekenen (groep 4 t/m 8),
gastlessen over sexting en
grooming (groep 7&8) van stichting
Amaryllis. Wat doe je wel op internet
en wat niet, wanneer zeg je nee? En er waren leuke lessen voor groep 1, 2, 3, 4 en 6, want groep 5 was naar
Oldeberkoop vanwege de Veerkieker.
De leerlingenraad leidde ook verschillende ouders/verzorgers en andere belangstellenden rond en vertelden over
ons Daltononderwijs. En iedereen kon zien hoe onze boekenspeurder (juf Manon) samen met de leerlingen van
groep 4 en 6 boeken uitzocht. Ze zaten in kleine groepjes heerlijk te lezen in onze gezellige boekenhoek. Als kers
op de taart had de pake van Age en Elke een schaap met 2 lammetjes op ons groene plein losgelaten. Ze
hadden de tijd van hun leven en alle kinderen konden vanuit de klassen de moeder met lammetjes goed zien. Erg
lief en schattig!! Zeker voor herhaling vatbaar!!!
We willen alle mensen die deze prachtige dag mogelijk hebben gemaakt bedanken!! En natuurlijk willen we
iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om een kijkje op onze school te nemen!!

Schoolbibliotheek
Afgelopen woensdag heeft juf Manon voor het eerst als boekenspeurder met kleine groepjes leerlingen
(maximaal 4) onze boeken gepromoot. Er werd door haar voorgelezen in onze prachtige boekenhoek en de
kinderen konden praten over wat zij een leuk boek vinden. Op deze manier kunnen kinderen bewust een boek
kiezen wat past bij hun leesniveau, maar ook bij hun interesse. Omdat het best wat tijd kost om in kleine groepjes
boeken te promoten, zijn alleen groep 4 en
groep 6 aan de beurt gekomen. De andere
groepen komen woensdag 30 maart aan
bod.
Voor ons boekenplein zoeken wij
stripboeken die er goed uitzien. Wie o wie
heeft thuis nog mooie stripboeken liggen die
al gelezen zijn. Wij hebben daar wel
belangstelling voor.

Keuzevakken
Vorige week zijn we begonnen met een andere indeling voor de vrijdagmiddag. Groep 3&4 zijn gezamenlijk bezig
met iets voor Moederdag (groot geheim!). Groep 7&8 heeft vorige week gedanst o.l.v. Clarette en heeft een
carwash voor Oekraïne georganiseerd. Vandaag hebben ze wederom gedanst en hebben ze lege flessen
opgehaald. Juf Danielle, meester Paul een meester Rik hebben de kinderen van groep 5&6 laten kiezen wat ze
willen. Juf Danielle geeft biologielessen over het ei, meester Paul is buiten met de kinderen bezig om een
insectenhotel te bouwen en meester Rik is bezig met de kinderen in de moestuinen en gaat de natuur in. Het zijn
allemaal leuke onderdelen en zo leren de kinderen op een andere manier te kijken naar de natuur om ons heen.

Voorleeskampioenschap
Afgelopen maandag heeft Liam uit groep 8 namens onze school meegedaan
aan de halve finale van de voorleeswedstrijd. Dit vond plaats in de bibliotheek
van Wolvega. Liam heeft goed en mooi voorgelezen en we zijn trots op hem.
Hij moest het spits afbijten en als eerste van de negen lezers gaan lezen.

Danslessen groep 1 t/m 4
De groepen 1 t/m 4 hebben de afgelopen weken danslessen gekregen op de
vrijdag. Nu is helaas de juf op vrijdag ziek geworden en kon het afgelopen
vrijdag niet doorgaan. Nu hebben ze een nieuwe dansjuf en die geeft op
dinsdag les (één keertje op donderdag). Ze is afgelopen dinsdag begonnen.
We zijn blij dat er zo snel een invaller is gekomen en dat het dansen door kan
gaan.

Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 6 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi (voor het eerst in 3
jaar!). Een groot aantal kinderen van groep 7&8 doet hier aan mee. We doen
mee met een jongens- en een meisjesteam. Deze team zullen begeleid worden door Jeroen en Bert (jongens) en
door Ilona (meisjes). Deze teams krijgen onder schooltijd nog training en vrijdag 1 april is er een oefentoernooitje
onder schooltijd. Omdat het toernooi op woensdag 6 april al redelijk vroeg begint, is heel groep 7&8 woensdag 6
april om 11.30 uur vrij!

BHV herhalingscursus
Woensdag 16 maart hebben een aantal leerkrachten (juf Inge, juf Zwaantje, juf Anja, juf Marianne, meester Paul
en meester Chris) hun jaarlijkse BHV training weer gehad. Erg leerzaam en goed om dit weer te herhalen.
Meester Rik en meester Carsten gaan op een ander moment de herhaling volgen. Juf Dana, juf Alja, juf Manon
en juf Daniëlle gaan de BHV basistraining volgen. Zo heeft iedereen aan het einde van het schooljaar een BHV
diploma.

Veerkieker
Onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving van kinderen, het “heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”),
wordt wel “heemkunde” genoemd. In de Stellingwerven werd in 1988 het vak Heemkunde ingevoerd als
vervanging van het verplichte vak Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden. In
opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht voor o.m. de streektaal
Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur, het landschap, de bewoners en kunst.
Wij doen ook mee aan het project Veerkieker met alle groepen. Via Socialschools kunt u zien welke groep voor
wat in ingepland. Nog niet alle groepen zijn ingepland.
Groep 1&2
Is nog niet ingepland.
Groep 3
Gaat naar het Kiekhuus op donderdag 12 mei en krijgt les van een beeldend
kunstenaar op school op donderdag 19 mei.
Groep 4
Maandag 21 maart is groep 4 naar de oudheidskamer in Wolvega geweest.
De kinderen hebben daar een rondleiding gehad. Zo was er een winkeltje
van vroeger, een school etc. Het was een leerzame middag.
Dinsdag 22 maart kwam er een verhalenverteller in de klas. Zij leerde de
kinderen hoe je een verhaal kunt vertellen. Dat moest gaan over de tijd van
100 jaar geleden, dus wat we maandag hebben gezien. Ze had ook nog wat
spulletjes uit die tijd meegenomen.
En tot slot zijn de kinderen woensdag 23 maart bezig geweest met hun
eigen verhaal. Iedereen mocht een verhaal opschrijven dat ging over de tijd
van 100 jaar geleden. Het waren zeer leerzame dagen!
Groep 5
Woensdag 23 maart is groep 5 de hele ochtend in Oldeberkoop geweest.
Ze hebben op verschillende locaties gedichten en muziek gemaakt in het Stellingwerfs. Het was een prachtige
ochtend. De filmpjes staan op Socialschools. Ouders/verzorgers bedankt voor het rijden!!!
Groep 6
Gaat donderdag 9 juni naar de molen (Windlust) en krijgt daarna schilderles.
Groep 7&8
Woensdag 30 maart komt er een filmdocent in de klas om een les over filmen te geven!!

Thema Kriebels in je buik.
Afgelopen week hebben we in het thema Vlinders in je buik (groep 3 t/m 8) en het thema Lente (groep 1 t/m 3)
een themaweek georganiseerd. Dit is het thema Kriebels in je buik. Hier hebben wij ook informatie over gegeven
tijdens de zakelijke ouderavond. Elke groep heeft twee lessen gekregen over dit onderdeel. Het ging over familie,
relaties, wat is fijn, wanneer zeg ik nee? Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld. Groep 7&8 kreeg van stichting
Amaryllis een gastles over Sexting en grooming. (Grooming en sexting: Wat betekent het? En hoe ga je hiermee
om? (oudersenzo.nl)) Het waren leuke en leerzame lessen en zo hopen we dat de kinderen goed hun grenzen
leren aan te geven op een prettige manier.
Volgende week gaan we weer verder met het thema Vlinders in je buik en Lente.

Aquarium
Het aquarium is weer verplaatst naar het leerplein. Sandra heeft ook direct het aquarium schoongemaakt. Sandra
bedankt voor je werkzaamheden!!!

