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Voor u ligt de nieuwsbrief van november. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
7 november
11 november

Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Groep 6/7 na 10:30 bij juf Paula i.v.m. afwezigheid juf Janneke
MR vergadering
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
Sinterklaasviering (info volgt nog)
Schoolverpleegkundige groep 7
Musical (info en tijden volgen nog)
Vrijdagsamenwerking op eigen school, 12:00 uur uit.

12 november
13, 20 en 27 november
4, 11 december
5 december
17 december
19 december
20 december

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Van groep 7/8 naar groep 6/7
Groep 7 heeft het tot aan de herfstvakantie maar rustig gehad in de klas. Daan uit groep 8 is sinds kort
bij juf Irma op It Dûbelspan te vinden. Hij kan daar samenwerken met de twee andere jongens in groep
8. Gelukkig hoeven wij niet helemaal afscheid van hem te nemen. Daan is op de vrijdag gewoon bij ons
op school tijdens de vrijdagsamenwerking. Daarnaast werken we ook op andere momenten samen. Zo
stond er op 15 oktober een uitje naar de bibliotheek gepland waar de groepen 7 en 8 van Boazum en
Wiuwert gezamenlijk naartoe gingen.
Na de herfstvakantie is groep 6 onze bovenbouwklas komen versterken. Wel zo gezellig ;-)

Schoolontbijt
Op donderdag 7 november krijgen de kinderen uit alle groepen een ontbijtje op school. We eten dit met
de hele school gezellig op in de middenruimte. Wilt u uw kind(eren) in een aparte tas een bord, beker en
bestek meegeven? Het wordt vast heel gezellig!

Schoolschaatsen
Groep 6 en 7 gaan woensdag 13,20, 27 november en 4 en 11 december schoolschaatsen. Hiervoor
moeten zij schaatsen, wanten en een muts mee. Wanten en muts zijn verplicht! Schaatsen kunnen ook
gehuurd worden. Op woensdag 13 november en 11 december rijdt Reina. Ingrid rijdt op 27 november
en 4 december. Djoeke rijdt op 20 november.
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Musical op donderdag 19 december
Dit schooljaar is het jaar van de musical. Juf Paula en juf Anneke organiseren dit. Uiteraard maken we
van juf Paula haar talenten gebruik en hebben we haar gevraagd de musical te regisseren. Omdat de
zomervakantie begin juli al begint en het einde van het schooljaar voor de kinderen en de juffen dit jaar
een drukke periode is, hebben we gekozen om de voorstelling met kerst te doen.
Op donderdag 19 december is de uitvoering voor vaders, moeders, broertjes, zusjes en andere
belangstellenden. Zet deze datum vast in uw agenda! Omdat iedere leerling een rol krijgt is de
uitvoering op de middag, zodat ook de kleuters nog niet zo moe zijn dat ze niet mee kunnen doen.
Uiteraard volgt er in de nieuwsbrief van december meer informatie, maar hou deze datum vast vrij!

Schoolfruit
Vanaf volgende week is het weer zover. Wij krijgen weer schoolfruit! De dagen waarop de kinderen dit
jaar zelf geen fruit mee hoeven te nemen, zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Via klasbord en op het
whiteboard in de gang geven we weer door welke fruitsoorten er per week worden geleverd.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind meedoet aan het schoolfruitmoment. Juf Jantsje eet het
schoolfruit met de kinderen in de klas. In de midden- en bovenbouwgroep starten we iets eerder met de
fruitpauze, zodat de kinderen zelf het fruit kunnen klaarmaken en we gezamenlijk kunnen proeven/eten
voordat we naar buiten gaan.

Onderwijsontwikkeling
De afgelopen maanden is er al heel wat gebeurd op het gebied van onderwijsontwikkeling. Zo worden er
door de leerkrachten regelmatig cursussen gevolgd en zijn er bijeenkomsten waar leerkrachten elkaar
bijpraten over het onderwijs op de verschillende scholen.
Zo was er kortgeleden een cursusdag ‘bewegend leren’ waar ons werd uitgelegd hoe je informatie beter
kunt opnemen door deze te koppelen aan het uitvoeren van een beweging. De leerkrachten zijn zelf
actief met opdrachten in de weer geweest, zodat ze konden ervaren hoe het is om bewegend te leren.
Onze kinderen hebben vorig jaar aangegeven meer te willen bewegen onder schooltijd. Er zijn inmiddels
al verschillende werkvormen toegepast in onze eigen groepen. Met succes!

Zakelijke ouderavond
31 Oktober vond de zakelijke ouderavond plaats. Een ding kwam steeds weer duidelijk naar voren; Een
kleine school vraagt relatief veel van de ouders. Dit omdat de ondersteunende taken over een kleine
groep mensen verdeeld zijn. Wij ervaren een grote betrokkenheid en een fijne sfeer op school.
Ouders, bij deze nogmaals bedankt voor ieders aanwezigheid en inzet!
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