Nieuwsbrief november 2018

Korte nieuwsbrief november 2018
Beste ouders. Zoals u van ons gewend bent, volgt de meeste informatie via klasbord. Een paar keer per jaar volgt
er een korte nieuwsbrief met belangrijke informatie en data.

Jubileum juf Alie 25 jaar in het onderwijs:
Juf Alie is op donderdag 8 november 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Wij vieren dat op maandag 12 november
op school met de kinderen. We willen u vragen om een bijdrage te doen voor een cadeautje namens de kinderen.
Als u mee wilt doen, dan vragen we 0,50 per leerling (in te leveren bij de leerkracht van de groep). Hier zullen we
een cadeautje voor halen namens de kinderen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf iets geven.

Schoolontbijt:
Op dinsdagochtend 6 november hebben we op school het schoolontbijt.
(Zie bijlage mail). We ontbijten dan gezamenlijk in de klas. Zou u
maandag uw kind het volgende in een plastic tas voorzien van naam mee
willen geven:
-

Bord, beker, bestek, theedoek
En eventueel het favoriete beleg.

Schoolplein:
Op het schoolplein zijn na overleg met de
leerlingen van de leerlingenraad weer een
aantal aanpassingen gedaan. Zo is er nu een
twister, een verstopschot en zijn er 3 landmarks
geplaatst. Ook zijn er 2 paaltjes geplaatst om te
elastieken.

Ferhalefjoer:
Het Ferhalefjoer is een onderdeel zijn van de Re-opening van Leeuwarden - Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad. In
de week van 19 tot 23 november woedt het Ferhalefjoer door allerlei Friese Basisscholen. Er is geen vast tijdstip
voor het vertelmoment, elke school kiest zijn eigen moment. Wij hebben gekozen dat groep 5/6 op vrijdag 16
november aan de slag gaat met het vertellen/ schrijven van verhalen o.l.v. Kate Schlingemann. Daarnaast krijgen
de kinderen van groep ¾ en groep 7/8 een opdracht in de klas. Op woensdag 21 november vertellen de kinderen
van groep 5/6 hun bedachte verhalen aan groep ¾ en groep 7/8 rond een haardvuur.
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Muzieklessen:
De muzieklessen zijn weer begonnen. Groep 1/2/3 krijgen les van juf Louisa m.b.v. de methode 1/2/3 zing. Groep
4/5 krijgen van haar AMV les. Voor groep 6 t/m 8 ligt er een aanvraag voor gitaar of keyboardles.

ICT:
We hebben op school extra geld gekregen vanuit het innovatiebudget. Daarvoor
hebben de leerkrachten een eigen device gekregen en zijn er extra ipads voor
school besteld. Woensdag 31 oktober worden alle ipads ingesteld door Skool
automatisering en gaan we over op Lightspeed. Met behulp van dit programma
kunnen de leerkrachten op afstand in de gaten houden welke programma’s de
kinderen gebruiken. En kunnen er per leerlingen vaste apps ingesteld worden.
Ook hebben we beebots en bluebots gekregen met daarbij behorende
materialen. De kinderen uit groep 5/6 zijn daar al mee aan de slag geweest. Ook
zijn we begonnen met programmeren m.b.v. de programma’s die horen bij de
bluebot, stikbots en scratch. Wil u ook eens een kijkje nemen? Kijk dan op:
Beebot met kleuters: https://www.youtube.com/watch?v=2s1LkvP-gXE
Werken met de bluebot: https://www.youtube.com/watch?v=Oao8BLZWWmI
Scratch junior voor ipad: https://www.youtube.com/watch?v=36icYDr_DPc

Schoolfruit:
Vanaf week 46 (woensdag 14 november) t/m week 16 krijgen de kinderen weer een paar dagen per week fruit op
school. De kinderen krijgen dan op woensdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit aangeboden. Graag willen we hierbij de hulp van ouders
vragen om ’s ochtends te helpen met de voorbereidingen voor de
ochtendpauze (voorsnijden groente en fruit). U kunt zich aanmelden bij
juf Annette Boersma of Valerie Balk (OR).
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Houses and labs:
We zijn begonnen met het thema “water”. De juffen deden de aftrap met een aantal ‘waterexperimenten’. Vanaf
deze week gaan de kinderen in de klas aan de slag met dit thema. De eerste 2 weken mogen de kinderen zelf
ontdekken wat er allemaal bij ‘water’ hoort. Ze krijgen daartoe informatie in de klas en 2 keer per week werken ze
½ uur tot 1 uur in door leerkrachten ingerichte labs. We noemen dit ‘fase 1’. Na fase 1 gaan de kinderen zelf aan
de slag met een door hen bedachte onderzoeksvraag. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de labs, de
leerkrachten en/of zelf informatie zoeken. Daarnaast kunnen er excursies
(o.a. Het natuurmuseum) volgen. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen i.p.v.
gymnastiek op dinsdagmiddag 4 keer een ‘zwemles’. Hierbij wordt o.a.
gewerkt aan de basisvaardigheden van het zwemmen en komt ook het
‘wakzwemmen’ voorbij. Data: 20 nov., 27 nov., 11 dec. En 18 dec. Groep 7/8
zwemt van 12.45 tot 13.30 en groep 5/6 van 13.30 tot 14.15. Kinderen moeten
in het bezit zijn van een zwemdiploma om mee te kunnen naar de lessen.
Ook gaan we in november/ december gebruik maken van de Schaatsbaan in
de binnenstad.

Sinterklaas:
Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas bij ons op school. We vieren dan met de hele school het
Sinterklaasfeest. In de onderbouw zorgt de Sint voor een cadeautje. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) worden er
lootjes getrokken en worden er surprises/ gedichten gemaakt. Nadere informatie volgt op klasbord.

Kerst:
Zoals gebruikelijk hebben we weer op de woensdagavond voor de kerstvakantie het kerstdiner. Daarnaast
hebben we dit jaar op vrijdag 21 december een Fancy Fair op school. Opbrengst gaat naar school. Nadere
informatie volgt ook hier via klasbord.

Gysbert Japicx:
Er wordt druk gewerkt aan de musical Gysbert II. Op vrijdag 23 november krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8
een voorstelling in de sporthal. Voor groep 1 t/m 4 komen ze optreden in het speellokaal.
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Titus Brandsma:
De kinderen van groep 7/8 krijgen donderdag 8 november ‘s ochtends muziekles door twee gastdocenten, ‘s
middags gaan ze naar het museum. Titus Brandsma heeft in Dachau gezeten tijdens WOll. Tevens de rol van
muziek in bv. de kampen / het verzet.

Belangrijke data:
Woensdag 31 oktober
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Dinsdag 27 november
Vrijdag 30 november
Dinsdag 4 december
Dinsdag 11 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 t/m zondag 6
januari

Open ochtend
Schoolontbijt
Daltonconferentie leerlingen vrij
Groep 7/8 Titus Brandsma
Natuurmuseum groep 5 t/m 8
Viering 25 jarig jubileum juf Alie
Audit (soort inspectie (oefen) bezoek)
Ferhalefjoer groep 5/6 o.l.v. Kate Schlingemann
Groep ¾ Natuurmuseum
Groep 5 t/m 8 1e zwemles
Groep 3 t/m 8 Ferhalenfjoer 11.00
Gysbert II de musical
2e zwemles groep 5 t/m 8
Leerlingenraad
Sinterklaasviering (informatie volgt per groep)
3e zwemles groep 5 t/m 8
Laatste zwemles groep 5 t/m 8
Kerstdiner op avond (informatie volgt nog)
Fancy Fair (informatie volgt nog)
Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Annette Boersma
Greetje Veenstra, greetje.veenstra@gearhing.net , directeur OT6
Annette Boersma, annette.boersma@gearhing.net , locatiecoördinator De Blinker

