Nieuwsbrief maart 2022

Agenda
10 maart
16 maart
16 maart
17 maart
28 maart
29 maart
5 april
12 april
13 april
20 en 21 april

Studiemiddag OT Noord, kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Inloop ouders van groep 1,2 en 3
Lyts Frysk diktee
Wereldwijde Kangoeroe Wiskunde wedstrijd groep 4 t/m 8
Leesconsulent op school
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Nationale Buitenlesdag groep 1 t/m 8
‘Ik ga op reis, Pieter!’ theatervoorstelling in Sneek groep 7 en 8
Open dag scholen OT Noord
IEP Eindtoets groep 8

NPO
Het Nationaal Programma Onderwijs heeft extra geld beschikbaar gesteld om scholen te ondersteunen n.a.v. de
coronacrisis. Dit betekent dat elke school dit jaar een extra bedrag heeft ontvangen waar elke school naar eigen
invulling een keuze voor kan maken.
Wij zijn als school een voorloper als het gaat om techniekonderwijs en willen niet alleen dat de nadruk ligt op het
aanleren van basisvaardigheden, maar juist ook kinderen helpen om mogelijk andere talenten van zichzelf te
ontdekken en verder te ontwikkelen. Bovendien zet je hiermee flink in op de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals
probleem oplossen, samenwerken, creatief denken, kritisch denken en communiceren. Dit heeft ertoe geleid dat
wij ervoor hebben gekozen om dit deels te investeren in een volwaardig(er) technieklokaal en in het verder
ontwikkelen van diverse leerlijnen techniek.

Studiedag 3 maart
Op 3 maart heeft het team de middenruimte
ingericht tot een breed inzetbaar technieklokaal.
Daarnaast zijn de techniektorens die wij hadden
aangevraagd bezorgd. ’s Middags
kreeg het team een training over
de functionaliteiten van deze
torens, zodat wij ze optimaal
kunnen inzetten voor ons
techniekonderwijs.
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Zelftests kinderen groep 1 t/m 8
Via de overheid zijn er zelftests bezorgd voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Omdat er af en toe ook vraag is van
ouders van jongere kinderen naar zelftesten is het mogelijk om deze via school te ontvangen.
Als die behoefte er is, dan kunt u dit via parro of de mail aan de leerkracht van uw kind vragen.

Versoepelingen op school
We zijn steeds meer de regels rondom corona aan het versoepelen. Dat doen wij als team weloverwogen, maar
het geeft ook echt een positieve boost. Wij mengen de groepen weer door elkaar, de vrijdagsamenwerking start
weer op en we staan positief tegenover uitstapjes. Ook de ouders van de kinderen van groep 1,2 en 3 kunnen
weer de eerste woensdag van de maand mee de klas in. Op die ochtend heeft juf Wilma een vrije inloop tot
ongeveer 8.45 uur, zodat u samen met uw kind mee naar binnen kunt. Omdat dit afgelopen woensdag niet
duidelijk was, is de inloop verplaatst naar woensdag 16 maart.
De daaropvolgende inloop is dan op woensdag 6 april.

Boekpromo
Dit schooljaar komt Hanna Boschma (leesconsulent basisonderwijs bibliotheken Mar en Fean) iedere
maand langs in de groepen 1 t/m 6. Iedere keer leest ze een boek voor en doet ze diverse activiteiten die te
maken hebben met het boek. Ook neemt ze ieder keer nieuwe (prenten)boeken mee voor in de groep. De
volgende keer dat ze langskomt is op 28 maart.

100 dagen feest
Op 14 maart is het zover, dan zijn groep 1,2 en 3 ‘100’ dagen op school. Daarom doen de
kinderen die dag allemaal activiteiten met het getal 100.

Voorstelling ‘Ik ga op reis,
Pieter!’
‘Ik ga op reis, Pieter!’ is een nieuw geschreven oorlogsverhaal,
gebaseerd op historische gebeurtenissen. Over het dagelijkse
leven van twee kinderen in de oorlog. Deze voorstelling vertelt
een nieuw verhaal. En verhalen vertellen is belangrijk om
herinneringen levend te houden. Wij gaan met de groepen 7 en
8 op 29 maart naar het Sneek- theater om deze bijzondere
voorstelling te zien.
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Lyts Frysk Diktee
Yn 2022 wurdt op ‘e nij it Lyts Frysk Diktee hâlden. De bêste diktee-makkers fan groep 7 en 8 sille elkoar mei de
pinne bestride yn de Steateseal op it Provinsjehûs. Op 16 maart nimme wij it proefdiktee op skoalle ôf. De bern
fan alle dielnimmende skoallen mei de minste flaters wurde útnûge foar de finale op tongersdeitemiddei 14 april
yn it Provinsjehûs. Fan elke skoalle docht yn alle gefallen ien dielnimmer mei oan dy finale.

Vooraankondiging actie voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt de kinderen erg bezig. Zij zien de beelden op het jeugdjournaal, horen dat
gesprekken hier geregeld over gaan en praten er zelf onderling ook veel over. Kinderen vinden het daarnaast
belangrijk om hun steentje bij te kunnen dragen. De 11 scholen van OT Noord, waar wij onderdeel van zijn, zijn
daarom een gezamenlijke actie gestart, deze week volgt hierover meer informatie.

Sociaal emotioneel
Bakjesaanpak
Spiegelwoorden
1. Introduceer het begrip op maandag (onderwerp noteren op
spiegel)(…..vertellen, verhaal, spelvorm….)
(werkwijze en artikelen….noteren op kaartje kaartenbak
of speciale map soc.-em.)
2. Laat de kinderen daar op reageren…
3. Kom er iedere dag even op terug/doe er iets mee.

7 t/m 11 maart
week 10: (sociaal emotionele kennis)
JE VEILIG VOELEN
14 t/m 18 maart
week 11: (sociaal emotionele kennis/vaardigheden)
Iemand IN DE REDE VALLEN….
21 t/m 25 maart
week 12: (sociale vaardigheden/kennis)
MACHTELOOS
28 maart t/m 1 april
week 13: (sociale vaardigheden) (assertief zijn)
VOOR IEMAND ANDERS OPKOMEN
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