Nieuwsbrief september 2018

Welcome, welkom, wolkom!
T’is weer voorbij die mooie zomer…
All the beautiful things come to an end. So also on the summer holiday. We have been able to enjoy the beautiful
summer weather, spulwike, merke, and so on.
Now a new school year for the bow. A number of things have changed this school year. So be sure to sit and enjoy
the information from the newsletter. Enjoy reading!
Wisten jo dit fan de Fôlefinne?
Wisten jo dat:
- Der nei eltse fakânsje in lúze kontrôle is?
- Dat jo hjir fan fia de mail op ‘e hichte stelt wurde?
- Bern dy't yn Easterwierrum wenje, rinnend nei skoalle komme en bern
dy’t bûten Easterwierrum wenje op de fyts komme meie?
- De bern op freeds gymnastykjen bliuwe?
- Fiederop yn dizze nijsbrief mear stiet oer it gymnastykjen?
- Der meikoarten in briefke mei komt foar de help fan âlders?
- De bern yn groep 5,6 en 7 nije Snappet tablets hawwe?
- Dizze Snappets krekt wat grutter binne en in fést toetsenboerd hawwe?
- De bern fan groep 1 en 2 yn de klas brocht wurde meie? De oare bern meie tot de doar fan skoalle brocht
wurde.
- De learkréften der wer in protte sin oan ha en mei frisse moed dit skoallejier begûn binne!
- As der in lytse poppe berne wurdt dit graach melde by ien fan de learkrêften????
- Wy in prachtige merke hân ha? Sjoch de foto’s hjir ûnder!
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Gymnastiek
De gymnastiek lessen zijn ook dit schooljaar weer op de vrijdag. De kinderen van groep 3 en 4 gaan ’s ochtends
met de bus naar de gymzaal in Mantgum en de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan ’s middags. De
kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school.
Het is belangrijk dat de kinderen iedere vrijdag hun
gymnastiekspullen mee naar school nemen. Bij mooi weer zullen
we gymmen op het schoolplein of op het sportveld. Bij minder
mooi weer blijven we binnen en kunnen er activiteiten in het
speellokaal worden gedaan. Vanaf begin oktober zullen de
officiële gymnastieklessen in de sporthal in Mantgum ingaan.
Het is zowel ons als leerkrachten, maar ook als leerlingen goed
bevallen dat de gymlessen op vrijdag zijn. De
(leeftijds)verschillen zijn minder groot dan wanneer je gymt met vier verschillende leerjaren bij elkaar.
We hebben vorig schooljaar ook gebruik gemaakt van judo lessen. Dit jaar hebben we ook weer een judo
aanvraag gedaan. U hoort t.z.t. of dit doorgaat of niet.

Booklets!
In the corridor with the children of group one and two are some magazines that the children can take for free.
For the children of group three to eight, there are a number of magazines in the community room, of which they
can take a few, so that they can read and color at home.
Have fun!

Wolkom op de Fôlefinne
Jimte en Trude Schoustra binne krekt nei de simmerfakânsje 4 wurden. Sy meie no al mei dwaan yn
groep 1! Wat fijn dat jimme der binne. Wy winskje jimme in fijne tiid ta op de Fôlefinne.
Mare Terra en Gijs Kramer binne al oan it meidraaien en meie harren meikoarten ek echte groep 1 bern
neamme!
Vrijdagsamenwerking
In een voorgaande mail bent u al kort op de hoogte gesteld dat de
vrijdagsamenwerking komende vrijdag van start zal gaan.
Zoals u gewend bent, blijft groep 1 / 2 op de Fôlefinne bij juf Inge,
Groep 3/4 blijft ook op de Fôlefinne bij juf Truus,
Groep 5 is in Boazum bij juf Amanda,
Groep 6 is in Boazum bij meester Tjitte,
Groep 7 / 8 is in Wiuwert bij juf Anneke Feenstra.
Het eerste kwartier is vrijgeroosterd voor inloop, om kennis te
maken met de leerkracht van uw kind en de klas waarin uw kind
deze dag zit.
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New furniture
Have you already seen our new furniture? We all think it's great!
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar noemen we ook wel de gouden weken. In de eerste weken van het schooljaar
wordt de basis gelegd voor het gehele schooljaar. Als deze basis goed is, hebben we hier de rest van het
schooljaar profijt van. Het goud staat symbool voor de kinderen uit onze groepen. Goud is een kostbaar goed en
daar moeten we zuinig op zijn. De eerste weken proberen we zo veel mogelijk op een speelse wijze tijd te
besteden aan een positieve groepsvorming, zodat de sfeer en groepscultuur goed zijn. Dit doen we door onder
meer aandacht te besteden aan de regels (speciale regels voor sociaal emotionele vorming, deze eerste gouden
weken), de gouden week gesprekken met u als ouders te voeren maar ook door groepsvormende spellen toe
doen in de klassen.
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. Deze thema’s
staan in de klas vaak geschreven op de spiegel die in de klas hangt, zodat de
kinderen er iedere dag aan worden herinnerd. 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 37 en 38: Voor groot en klein zullen we aardig zijn
week 39 en 40: School is van binnen een wandelgebied, maar buiten hoeft dit
lekker niet
week 41 en 42: We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer
goed te gebruiken voor morgen.

Agenda:
Dinsdag 18 september

Woensdag 26 september
Woensdag 3 oktober
Week 41
19 oktober
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober

info avond
19.00 groep 5/6/7
19.30 groep 1/2
20.00 groep 3/4
start verkoop kinderpostzegels
start kinderboekenweek: thema vriendschap ‘kom erbij’
gouden week gesprekken
OT4 dag alle leerlingen vrij
herfstvakantie

