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Evaluatie thuisonderwijs
Naar aanleiding van het thuisonderwijs is er door de (meeste) ouders het
evaluatieformulier ingevuld. Onze dank hiervoor. Zodra we alle formulieren geanalyseerd
hebben zullen we de uitslag hiervan uiteraard met u delen.
Gymlessen
A.s. vrijdag starten de gymlessen voor alle leerlingen weer. Omdat we momenteel niet
met de bus naar de gymzaal van Mantgum gaan komt de gymdocent naar onze school
om de gymles te verzorgen samen met de leerkrachten. Aan de ouders dan ook het
verzoek om uw kind(eren) op vrijdags geschikte kleding en schoeisel te laten dragen voor
gym op het plein/veld.
Buurtsportcoach
Maandag 1 maart hebben alle leerlingen een bijzondere pauze gehad! We hadden de
buurtsportcoach op bezoek, die het plein had omgebouwd tot een leuke mix van
uitdagende sporten die de kinderen konden beoefenen. Alle groepen hadden afzonderlijk
pauze en konden in hun eigen tijd iets kiezen om te gaan doen! Na een korte uitleg
mochten de kinderen zelf ergens heen om dat te proberen. We hadden een skate
terreintje, waar de kinderen konden skate- en longboarden en stunten met een step. Ook
was er een oefenplek waar kinderen tegen zichzelf of een ander konden tennissen en was
er zelfs een (kick)box plek. Er werd daar flink op de stootkussens gestoten en geschopt.
Naast dit allemaal was er ook een BMX parcours uitgezet waar kinderen (met helm op)
konden oefenen met stunts over hellingen, er ging zelfs 1 de zandbak in! Als laatste was
er een indianenbrug over het hele plein waar iedereen kon klimmen als een aap in de 2
touwen. Het was een hele leuke pauze met prachtig weer, waarbij iedereen zich prima
heeft vermaakt!
Bericht van onze vertrouwenspersoon
Zit je niet lekker in je vel, heb je stress of voel je je eenzaam omdat je je vrienden nu
weinig ziet? Of heb je verdriet over de scheiding van je ouders. Blijf er niet mee
rondlopen… praat erover.
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee terecht bij een
Praktijkondersteuner Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.
Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje
op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE
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Wrâldreis yn 80 dagen groep 7 en 8
Yn novimber krigen we it moaie Fryske stripboek (skiednis) Wrâldreis yn 80 dagen (fan it
Cedin). We hawwe dit boek by de skiednislessen lêzen en bepraten. Krekt foardat de
skoallen tichtgongen hienen we ôfpraten dat elk bern of twatal) in presentaasje hâlde
soe oer in dielûnderwerp út dit boek. Alle bern wat oars: de rûte fan de reis, de bisten
ûnderweis, it libben yn dy tiid , ferfiermiddels doe, gefaren ûnderweis ensfh. It boek
krigen de bern mei nei hûs. Yn de tiid fan thúswurkjen hawwe de bern hjir in Powerpoint,
wurkstik of mindmap fan makke. Doe’t we wer nei skoalle mochten, hawwe se dit
presentearre. Yn hokker taal mochten se sels kieze. It wie in grut sukses: prachtich wurk
en goede presentaasjes! Tige slagge! Dit ha we trochjûn en dielt mei minsken fan it
Cedin. En we krigen in reaksje:
Hagoeie,
It docht Philias Fogg en syn húsfeint Passepartout deugd dat groep 7 en 8 sa fantastysk
oan ‘e gong west hat mei: Wrâldreis yn 80 dagen. It belibje fan de skiednis, de geografy
en de kultuer fan dy tiid. As wrâldboargers hawwe dizze bern ûndersyk dien nei de rûte,
it ferfier, de bistewrâld, it libben yn dy tiid op ferskillende plakken. Treflike presentaasjes.
Masterlik! Wy binne dêr tige wiis mei, om net te sizzen, wy binne út de skroeven! Mei jim
ferwurking fan dit boek hawwe jim derfoar soarge dat de bern fan Easterwierrum en
omkriten yn de drege koroanawiken dochs “op reis” koenen en in soad leard hawwe.
Nochris, tige tank dat jim ús dit efkes witte lieten.
Groetnis, Mister Phileas Fogg en syn húsfeint Passepartout.
Cedin,
Eelke Goodijk (adviseur meartaligens)
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 10: (sociaal-emotionele kennis)
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ONTSPANNING (GESPANNEN ZIJN….ONTSPANNEN….)
week 11: (sociale vaardigheden) (communicatieve vaardigheden)
IETS LEUKS ZEGGEN OVER WAT IEMAND DEED….

week 12: (sociaal-emotionele kennis)
HUMOR (humoristisch)
week 13: (sociaal-emotionele kennis)
Ik
week 14: (sociale vaardigheden)
Reageren bij/accepteren van : VERLIEZEN (bij sport en spel)
week 15: (sociale vaardigheden/kennis)
IETS MET IEMAND DELEN….
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
- 10-11-12 mei
- Maandag 21 juni
- Vrijdag 9 juli
Gearhing studiemiddagen kinderen komen 12.00 uur uit school:
- Donderdag 1 april
Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli
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Kalender
Vrijdag 5 maart
Donderdag 11 maart
Week 10
Week 11
Donderdag 18 maart
Dinsdag 30 maart

Start gymlessen op plein/veld
Kinderen krijgen het rapport mee
Ouder/kindgesprekken groep 8
Oudergesprekken (uitnodiging volgt nog)
Groep 3 t/m 8 doen mee aan de
Kangoeroewedstrijd (wiskunde)
Theorie verkeersexamen bovenbouw
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