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Bibliotheek
School maakt gebruik van de boekenkasten
van de bibliotheek. Eens per kwartaal worden
deze kasten gewisseld, zodat school altijd over
een goede en gevarieerde collectie boeken
beschikt.
Op woensdagen kunnen kinderen boeken
ruilen. Biebouders helpen daarbij.
Deze boeken mogen mee naar huis, maar
mogen ook op school gelezen worden.
Als er maar gelezen / voorgelezen wordt!
Er is een verschil tussen technisch lezen en
begrijpend lezen. In groep 3 leren de
leerlingen lezen en vaak is dit nog een
technische handeling. Maar een kind moet
ook begrijpen wat het leest. Dit is begrijpend
lezen. Het belangrijkste vak op school.
Als school proberen we zo veel mogelijk aan
leesmotivatie te doen. Kinderen moeten ook
plezier in het lezen hebben.
Maar het begint allemaal bij het voorlezen. U
als ouder staat aan de oorsprong voor het
latere lezen van uw kind.
In december worden de biebkasten weer
gewisseld. De leerlingen leveren hiervoor op
27 november hun boeken in.

Verschoning
In de groepen 1 en 2 komen nog wel eens
‘ongelukjes’ voor. School maakt dan gebruik
van een krat met extra kleren. Maar we
hebben behoefte aan meer kleding, zoals:
 Joggingbroeken
 Leggings
 Ondergoed
Maten: 104, 110 en 116.
Misschien heeft u nog wat
in de kast liggen en wilt u
dit doneren aan school. U
kunt uw kleding inleveren
bij de betreffende
leerkracht. Bij voorbaat
dank.
Kerstviering
De kerstviering staat gepland op woensdag 18
december, vanaf 17.00 uur. Vorig jaar hadden
wij een kerstviering in de kerk en een diner op
school.
Dit jaar zal de viering er heel anders uit zien.
We zijn bezig met het organiseren van een
kerstwandeling door het dorp. In het dorp
zullen scenes uit het kerstverhaal te zien zijn.
In die scenes zitten figuranten en de
teamleden zullen deze rol op zich gaan
nemen.
U kunt samen met
uw kind (eren)
een route lopen.
Na de wandeling
komt iedereen
samen op het
plein van de
bovenbouw. Hier
is een versnapering voor iedereen.
Wij willen u er op attent maken dat u tijdens
de wandeling en tijdens de bijeenkomst op
het plein zelf verantwoordelijk bent voor uw
kind (eren).
Een uitnodiging volgt nog.
Teamvergaderingen
Tijdens de teamdag van 4 november kwam
naar voren dat er behoefte is aan een betere
onderlinge afstemming. Dit is best een
uitdaging, op school werken nl. alleen maar
parttimers. Hoe informeer je iedereen? We
denken de oplossing te hebben gevonden in

een andere opzet van onze teamvergaderingen.
Wij hebben nu 4 vergaderingen op een avond
gepland, waarbij er voor een ieder een
verplichte aanwezigheid geldt. Deze
vergaderingen hebben een onderwijsinhoudelijk karakter.
We hebben eens per 2 weken een
teamvergadering om 15.00 uur. Hier geldt
geen verplichte aanwezigheid. Hier komen de
organisatorische onderwerpen aan de orde.
Daarbij worden er 2 vergaderingen gepland,
waarbij de ondersteuning en de opbrengsten
aan de orde zijn. Deze vergaderingen zijn
gepland na de toets-periodes. Deze
vergaderingen hebben ook een verplichtend
karakter.
Daarnaast werken wij binnen het team met
verschillende werkgroepen.

Engelien Lageveen

Berber Nijholt
Anna Vroukje
Sonneveld
Jenny Heida

Nanke Voolstra
Femke van Gijssel

Boudien Mier
Yvonne Bosma
Trijntje de Jong
Fokje de Wolf
Alie Rodenburg

Gepke Stoelwinder
Annie Knol
Doetie Veenstra

Schoonmaakavond
Op maandagavond 25 november is de
schoonmaakavond gepland. De volgende
personen hebben zich hiervoor opgegeven.
Achter de naam staat het lokaal, waar men
wordt verwacht om schoon te maken.
Marita Overwijk
Anna Feikema
Femke Spijkerman
Nienke Valk
Harriet van Sleen
Wieke Pijlman
Hetty Jelsma
Carla Muller
Martin
Vorstenbosch

Groep 1/ 2 Pinguïns
Groep 4
Groep 4
Middenruimte
Bovenbouw
Groep 5 ramen
lappen
Groep 3
Groep 1/ 2 Vlinders
Groep 7 ramen
lappen
Groep 1/ 2 Pinguïns

Middenruimte
bovenbouw (ramen
lappen)
Groep 8, ramen
lappen
Groep 1/ 2 Vlinders
Gang /
middenruimte
onderbouw
Groep 1/ 2 Vlinders
Gang /
middenruimte
onderbouw
Groep 1/ 2 Pinguïns
Groep 1/ 2 Pinguïns
Groep 1 /2 Pinguïns
Groep 3
Gang /
middenruimte
bovenbouw
Groep 1/ 2 Vlinders
Groep 1/ 2 Vlinders
Gang /
middenruimte
onderbouw

We starten om 19.00 uur.
Om 20.00 uur is er een
koffie/thee pauze op de
bovenbouwlocatie. Om
21.00 uur sluiten we af.
Aan iedereen de vraag om
zelf een emmer, een
schoonmaakdoek, een
droogdoek en een trekker
(voor het ramenwassen)
mee te nemen.
Zijn er mensen die ook een stofzuiger mee
kunnen nemen? Dit is wel handig. Ik wil langs
deze weg jullie alvast hartelijk danken.
Luizen
Op de Peuterspeelzaal zijn luizen
geconstateerd. Wij vragen u alert te
zijn. Controleer uw kinderen even de
komende tijd. Onze school is
momenteel luizenvrij en dit willen wij
graag zo houden. Bij voorbaat dank.

Scheikunde proefjes op school

6,7,8 ploffen neer op de onderbouwlocatie.
Wat gaan we doen vanmiddag?
Na een verhaal vanuit de bijbel, dat soms
zomaar in de tijd van nu kan spelen gaan de
kids van de club aan de slag. We hebben
grote panelen geschilderd en buiten een
hut gebouwd. Vet! Kijk nou, een superdak.
De kastanjeboom doet mee en zelfs de
lucht. Ik woon in een cadeau!
Maar hoe houd ik dat zo? Kiezen kan best
moeilijk zijn. Daar kunnen we wel wat hulp
bij gebruiken. Soms is het geheim te vinden
in een oud verhaal dat tot leven komt. Met
kerst gaan we dat beleven. Wil je het
meemaken? Op zondag 22 december om
19.00 uur opent voor één avond het
museum van oudheden haar deuren in de
kerk van Tijnje. Er zijn hele bijzondere
schilderijen te zien. Met als topstuk een
drieluik over een kerstverhaal. Jong en
ouder zijn van harte welkom op het
kinderkerstfeest. De entree is gratis.
Ben je tussen de 10 en de 12 jaar en wil je
een keer mee doen met de club? Dat kan.
Elke even week zijn we op
donderdagmiddag van half drie tot vier te
vinden op de onderbouwlocatie.
Groetjes,
Nynke nynke2201@gmail.com
Agenda

De foto’s spreken voor zich. Dit is voor ons
intens genieten.
De kidsclub nodigt je uit.
Donderdagmiddag, in een gezellig hoekje
met een bank en zitkussens staan limonade
en koekjes klaar. Kinderen uit de groepen

23-11
25-11
25-11
26-11
28-11
29-11
3-12
5-12
6-12
6-12
13-12
17-12
18-12
20-12

Sinterklaasintocht in Tijnje
Theatervoorstelling groep 5 en 6
Schoonmaakavond
MR-vergadering
Teamvergadering
Geartsje P. afwezig
teamvergadering (’s avonds)
Sinterklaasfeest
Redmer afwezig, Hilda vervangt.
Nieuwsbrief
Geartsje P. afwezig
Teamvergadering
17.00 uur Kerstviering op school
Nieuwsbrief

21-12 t/m 5-1-2020 kerstvakantie
6-1

8.30 nieuwjaarsinloop

7-1

Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
8-1
Luizencontrole
7-1
Schoolarts groep 7
10-1
Geartsje P. afwezig
14-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
14-1
Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
14-1
Teamvergadering
14-1
Vergadering Schoolraad
16-1
Schoolarts groep 7
17-1
Nieuwsbrief
13 t/m 24-1
Cito-toetsen
22-1
Vergadering MR
24-1
Geartsje P. afwezig
27-1
Voorstelling voor groep 1 en 2 in de
Trekkerstinte
28-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
29-1
Teamdag, leerlingen zijn vrij
29-1
Teamvergadering (’s avonds)
30-1
Teamvergadering
30-1
18.30 uur Groepsoptreden
Pinguingroep 1 /2
31-1
Nieuwsbrief
7-2
Geartsje P. afwezig
7-2
Portfolio mee naar huis
10 t/m 14-2 Oudergesprekken
14-2
Nieuwsbrief

17 t/m 21 -2 Voorjaarsvakantie
Kerstteken wedstrijd.
Het is weer tijd voor de kersttekenwedstrijd die het Friesch Dagblad elk jaar
organiseert.
Bij deze willen we alle basisschoolkinderen
uitnodigen om mee te doen!
De beste tekenaars ontvangen een leuke
prijs en de mooiste tekeningen drukken we
af in de bijlage Kryst, die op 21 december
verschijnt. De inzendingen worden in drie
categorieën beoordeeld: groep 1 en 2,
groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Voor elke categorie is er een eerste, tweede
en derde prijs te winnen en er is een
superhoofdprijs voor de allerbeste
tekenaar. Die prijs bestaat onder andere uit
een bezoek aan onze krant met een

rondleiding langs de redacties en de grote
drukpersen.
Alles wat met kerst te maken heeft mag
worden getekend, gekleurd, geverfd,
gekrijt, geknipt of geplakt. Het thema van
de bijlage is dit jaar 'Kerst vieren'. Het gaat
hierbij over de manieren waarop Kerst
wordt gevierd en welke gewoonten en
tradities er bij Kerst horen. Het is een pre
als daar bij de inzendingen rekening mee
wordt gehouden, maar dat is niet verplicht.
De inzendingen moeten uiterlijk op
woensdag 11 december binnen zijn. Meld
op de achterkant van elke tekening vooren achternaam, woonplaats, leeftijd, groep
en schoolnaam.
Inzendingen kunnen worden opgestuurd
naar het volgende adres:
Friesch Dagblad
T.a.v. Geert Veldstra
Postbus 412
8901 BE Leeuwarden
Langsbrengen kan ook tot en met 11
december bij ons gebouw, Sixmastraat 15 in
Leeuwarden.
We hopen dat zo veel mogelijk kinderen
meedoen!
Groeten,
Geert Veldstra en Marianne Velsink
Onderwijsredactie Friesch Dagblad
058-298 7638

