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Even voorstellen
Sinds 28 februari ben ik vrijdags werkzaam als juf van groep 5 op “Dûbelspan” te
Boazum.
Eind jaren 80 ben ik als kleuterleidster begonnen en heb veel ondervinding in de
onderbouw, middenbouw en bovenbouw op verschillende basisscholen.
Ik ben getrouwd met Wigle Sinnema. We hebben drie kinderen Nanne Dirk (1995),
Froukje (1998) en Marieke (2001).De jongste woont nog huis, de middelste in Zwolle en
de oudste in Utrecht. Wij zijn een volleybal gezin en houden ook erg van schaatsen en
kaatsen.
Tot 2018 woonden we op een boerderij in Arum en runden daar een akkerbouw bedrijf.
In 2019 zijn we naar Sneek verhuisd. Ondertussen heb ik een opleiding tot kindercoach
gevolg en met een goed resultaat afgerond.
Ik heb nu mijn eigen praktijk: “fris-kindercoaching” Kinderen die een lastige periode
doormaken wil ik graag helpen en ondersteunen waar nodig is. Je kunt mijn website
bekijken op www.fris-kindercoaching.nl
Om meer tijd vrij te maken voor mijn bedrijf ben ik van vaste medewerker op één school
naar invalkracht op verschillende scholen gegaan. Op deze manier werk in Hindeloopen
en ben ik nu in Boazum vaste invalkracht op vrijdag in groep 5 en het bevalt me prima.
Vriendelijke groeten en oant sjen,
Janke Hiemstra
Open dag woensdag 18 maart
Op woensdag 18 maart staat onze open dag op de planning. Iedereen is hierbij natuurlijk
van harte welkom om van 8.30u tot 10.00u een kijkje te nemen binnen onze school. Dus
schroom niet en kom gezellig langs!
Sportieve ouders/enthousiastelingen voor de Koningsspelen gezocht!
Op vrijdag 24 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden. De kinderen van groep 3
t/m 8 mogen dit jaar naar Wiuwert toe. We zijn druk met de organisatie aan de slag en
zoeken mensen die een sport clinic willen geven, denk hierbij aan kaatsen, volleyball,
voetbal, korfball enz. Het gaat om de ochtend en wij vragen u of u drie keer een clinic wilt
geven van 45 minuten.
Lijkt u dit wat? Geef u dan zo snel mogelijk op via: anneke.feenstra@gearhing.net
We hopen op veel reacties en verschillende soorten sporten.
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Schoolreisjes.
Het duurt nog even maar de leerkrachten zijn al druk bezig met de voorbereidingen van
de schoolreisjes. Een leuke dag waar veel kinderen naar uitkijken. De kinderen van groep
1 en 2 gaan op vrijdag 5juni op schoolreisje. De kinderen van groep 3 tot en met 5 gaan
op vrijdag 12 juni op schoolreisje.. Net als vorig jaar gaan we samen met de kinderen van
de scholen uit Wiuwert en Easterwierrum. De kinderen van groep 6/7/8 gaan van
maandag 25 mei t/m woe 27 mei op kamp. Meer informatie volgt natuurlijk nog, maar u
kunt deze data vast in uw agenda schrijven.
Uitstapje groep 3-4-5 naar Tryater
Op donderdag 5 maart zijn de leerlingen van groep 3/4/5 naar de voorstelling Dit Wie It
Waar Wer geweest in Leeuwarden.
Dit was een voorstelling over Paulette Ietsema, een weervrouw die enorm populair is en
het weer altijd goed kan presenteren. Ze voorspelt alleen het weer van de dag zelf en
moet op een dag de voorspelling van morgen doen. De voorspelling is heel slecht met
allerlei soorten rampweer. Ze weigert dit te presenteren en bedenkt zelf iets. Haar
voorspelling komt niet uit en in 1 dag komen alle uitersten als sneeuw, regen, storm en
hitte voor. Iedereen in Friesland is in de problemen, maar ze geeft alleen om zichzelf en
lost haar problemen op door online dingen te bestellen. Uiteindelijk komt ze erachter dat
ze beter op het milieu moet passen door dingen te doen die voor minder vervuiling en
uitstoot zorgen...
Het was een leuke voorstelling met allemaal actie, grapjes en een mooie muzikale
invulling. De leerlingen waren onder de indruk van de techniek en zeiden ook dat we met
zijn allen wat beter op de wereld moeten passen. Voor en na de voorstelling hebben we
ook nog wat geleerd over energie en de opwarming van de aarde. Een geslaagde
voorstelling dus!
Muziek
Sinds kort komt juf Amber iedere donderdag op school muziek geven en dat vinden de
kinderen erg leuk en de school vindt het erg fijn om dit vak ook goed neer te zetten.
De ene week is ze in de onderbouw en middenbouw aanwezig en de andere week in de
bovenbouw.
Ook was Johanna van het koor uit Easterwierrum op school om met de kinderen van alle
groepen enkele liedjes in te studeren en dat was me toch een succes. Vele kinderen
gaven aan de oproep gehoor om mee te komen zingen bij de muzikale avond, die
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zaterdagavond 7 maart plaatsvond in een bomvolle Tysker. De kinderen en ook de
volwassenen hebben enorm genoten.
Micro bits in groep 6, 7 en 8
4 Maart kwamen we op school en daar waren een man en een vrouw van de
bibliotheekorganisatie om ons te leren programmeren. Eerst gingen we lezen tot 9 uur.
Daarna kregen we uitleg van een man genaamd: Dragan. Na de uitleg mochten we het
zelf doen. Per tweetal kregen we een laptop en mochten een micro bit programmeren.
De micro bit kon dan licht geven en cijfers en letters laten zien. Zo werkt het: We gingen
op de site microbit.org. Toen kwam je op een programmeer programma. Dan kun je
inloggen zonder e-mails enzo. Vervolgens vertelde de man dat je de micro bit kon
programmeren visa de laptop en hoe dat moest. Na een tijdje hadden we even pauze.
Daarna begonnen we zelf met het programmeren en het maken van figuren. Het was een
hele leuke les. Juf heeft twee microbits voor groep 7 en 8 gekocht. We hopen dat we het
snel weer kunnen doen en dat we snel weer les krijgen.
Tamara en Elisa (groep 7)
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Rapporten
Foar de foarjiersfakansje hawwe de rapport petearen plak fûn. Fansels wolle jim graach it
rapport efkes rêstich trochlêze en it faaks oan famylje sjen litte.
De rapporten wurde altyd op skoalle bewarre dus soene jo der oan tinke wolle, dat it
meikoarten wer meinommen wurdt nei skoalle ?
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:

week 11: (sociale vaardigheden) IETS DOEN VOOR ANDEREN (“iets” voor “niets”)
week 12: (sociaal-emotionele kennis) TOEGEVEN
week 13: (sociale vaardigheden) ELKAAR DE RUIMTE GEVEN
week 14: (waarden en normen) VERDRAAGZAAMHEID
week 15: (sociaal-emotionele kennis) TWIJFEL
week 16: (sociale vaardigheden) KAPSTOK REGEL 3: SAMEN ZORGDRAGEN / OPRUIMEN
week 17: (sociaal-emotionele kennis) JE VRIJ VOELEN
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020:
Vakanties:
Pasen: vr 10 april t/m di 14 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen:
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
Kalender
Woensdag 18 maart
Woensdag 18 maart
Donderdag 19 maart
Do 26 maart

Di 31 maart
Maart
Di 7 april
Vr 10 april t/m di 14 april

Open dag (8.30-10.00)
Himmeldei
Wereldwijde Wiskunde
Kangoeroewedstrijd gr 3-8
theatervoorstelling groep 6 t/m 8 van
10.00 tot 10.50 (rijders opgeven bij
meester Sibbele)
Theoretisch verkeersexamen gr 7-8
Lyts Frysk Diktee (foarronde) gr 7-8
Buitenlesdag voor alle groepen
Paasweekend
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