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Agenda januari 2023 
 

Datum Activiteit Tijd 

25 en 26 december Eerste en Tweede Kerstdag  

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie  

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag  

Maandag 9 januari  Weer naar school  

Woensdag 11 januari Luizencontrole 8.30 uur 

Woensdag 11 januari Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 9.15 uur 

Maandag 16 januari Klus- en Schoonmaakavond 19.00 – 21.00 uur 

Dinsdag 17 januari Theater Midsland, Oklahoma – groep 6/7 9.30 – 11.30 uur 

Woensdag 18 januari Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 9.15 uur 

Woensdag 25 januari Voorleesontbijt groep 1 t/m 4 8.30 uur 

Woensdag 25 januari Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 9.15 uur 

27 januari 2023 Nieuwsbrief 6  



 

 

 

Voorwoord 
En dan zijn we al aan het einde gekomen van het jaar 2022…. Het eerste deel van dit schooljaar zit er al 
weer op. In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en is er hard gewerkt in alle groepen. Er heb-
ben ook vele activiteiten plaatsgevonden en groepen zijn er lekker op uit geweest. Leren in school wordt 
zo gekoppeld aan leren buiten school, in de maatschappij. 
 
In november werkten we toe naar het Sinterklaasfeest. Dat was weer een groot succes en hebben we 
heel fijn kunnen vieren op school! En nu werken we al weer twee weken over en richting kerst. Dit is al-
tijd een hele fijne, sfeervolle periode en daar genieten we met elkaar van. En gelukkig kunnen we alles 
samen vieren. Een jaar geleden moesten we toch nog eerder dicht en kon bijvoorbeeld de kerstviering 
niet doorgaan zoals bedacht. Nu hebben we al twee mooie adventsvieringen met de hele school gehad 
en eindelijk weer eens een kerstviering in het Teatskehús. Wat fijn om daar samen te komen met de 
hele school, de peuters, de bewoners, ouders en andere belangstellenden. Zeer waardevol om de ver-
binding in deze ‘mienskip’ te voelen. 
 
In deze Nieuwsbrief leest u onder andere over de verschillende activiteiten en de kerstviering die er 
hebben plaatsgevonden. We delen dit graag met de lezers van de Nieuwsbrief. Er wordt altijd veel ge-
deeld via de schoolapp Social Schools, maar we hechten er ook waarde aan dat deze berichten en foto’s 
verder gaan dan alleen naar onze eigen ouders. 
 
En nu is het tijd om lekker te genieten van de Kerstvakantie. De kinderen – en u zelf misschien ook wel – 
zijn er wel aan toe. Ik wil hierbij iedereen hele fijne feestdagen toewensen, een goed uiteinde en een 
goed begin. Geniet van de gezellige tijd met elkaar en op naar een mooi nieuw jaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. 
  

Kanjerupdate: de kanjers van Blauhús en omstreken  
Wanneer je het woordenboek er op naslaat, vind je verschillende definities van het woord  ‘kanjer’. De 
grappigste vond ik wel de oorspronkelijke betekenis. Deze komt uit het Bargoens en daar had het woord 
een negatieve betekenis: ‘een stevig, brutaal wijf; onsmakelijke tante’.  
Het Bargoens is de taal die gesproken werd tot de eerste helft van de 20e eeuw door voornamelijk dak-
lozen, zogenaamde landlopers, maar ook door de rondtrekkende zigeuners als de Roma en Sinti. 



 
 

 

  
In groep 8 zitten ook 19 kanjers en ja, er zit er ook wel eens eentje tussen die iets zegt of doet, wat neigt 
naar de oorspronkelijke betekenis van het woord. In dit geval bedoel ik het woordje brutaal.  
Brutaal wordt op een positieve manier wel eens uitgelegd als iemand die eigenwijs is of een eigen wille-
tje heeft. Ik kan u vertellen dat mijn dochter dan een behoorlijke eigen wil heeft en stronteigenwijs is.  
U zult er thuis ook wel eens mee te maken hebben, dat u denkt: zo heb ik hem of haar niet opgevoed. 
Maakt u zich geen zorgen, deze kanjer zoekt zijn of haar grenzen. Dit doen ze thuis, maar ook op school.  
 
Uiteraard zijn er wel degelijk grenzen. Wanneer meneer de prins of mevrouw de prinses weer eens 
doorslaat, is er altijd nog zoiets als respect en het kunnen invoelen wat bijvoorbeeld een opmerking 
voor een ander betekent. Kinderen hebben nu eenmaal grenzen nodig en de vaardigheid om in te zien 
wat hun gedrag doet met een ander. Wij als leerkrachten en ouders zijn nodig om ze dit duidelijk te ma-
ken. In mijn optiek is er nog meer nodig.  
 

‘It takes a village to raise a child’, is een Engels spreekwoord dat betekent “je hebt een dorp nodig om 
een kind op te voeden”. Dat wil zeggen dat een hele gemeenschap van mensen moet zorgen voor een 
positieve interactie met kinderen, zodat kinderen ervaren en groeien in een veilige en gezonde omge-
ving.  
Op veel scholen en ook op de onze spreekt men over de ‘gouden driehoek’. Dit gaat over de samenwer-
king tussen ouders, school en kind. We moeten elkaar helpen. Ik zou hier graag nog het dorp aan toe 
willen voegen. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk.  
 

Voorleeswedstrijd 
In de maand november was op onze school de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 
In de groepen 5-8 hebben leerlingen meegedaan aan deze voorronde. Uiteindelijk bleven er drie 
leerlingen over die hebben deelgenomen aan de finale. Met een lokaal vol leerlingen en een  
officiële jury lazen Mirthe, Lenie en Froukje ons voor. De andere leerlingen zaten geboeid te luisteren, 
soms zelfs met open mond.  
Nadat alle drie 
kandidaten had-
den voorgele-
zen trok de jury 
zich terug. Na 
overleg, wat 
nog niet mee-
viel, was de jury 
het erover eens 
dat Mirthe onze 
school mag ver-
tegenwoordi-
gen in de regio-
nale finale. 



 

 

Sinterklaasfeest 
Wat hebben we een mooi feest gehad! Van aankomst bij De Opslach t/m het bezoek van Sint en zijn pie-
ten bij de peuters en in alle groepen. Genieten!  
Er zijn al heel wat foto’s gedeeld via de verschillende kanalen. Ouders kunnen daarnaast in de albums 
van onze OneDrive kijken. De inloggegevens heeft u aan het begin van dit schooljaar ontvangen. 
 

Thema ‘mijn lichaam’ – 
groep 3 
Groep 3 is deze weken voor de kerstva-
kantie druk bezig geweest met het 
thema mijn lichaam. We leerden er van 
alles over. 
En ja, dat lichaam is best een ingewikkeld 
ding. Hoe leuk is het dan om het allemaal 
eens te tekenen wat we nu al weten en 
waar dat dan precies zit.  
Het boek erbij, het bespreken van alle 
nieuwe woorden en dan actie. Eerst 
moest er iemand worden gekozen om 
om te trekken en daarna allemaal met 
stift van alles in het lichaam tekenen en 
erbij schrijven. Want dat kunnen ze on-
dertussen al in groep 3, met mooie 
schrijfletters lange woorden schrijven.  
Het leverde uiteindelijk 2 mooie posters 
op met echte details.  
 

Technolab ‘de fiets’ groep 8 
Groep 8 is onlangs naar de Wurkwinkel in Sneek geweest om deel te nemen aan een workshop over de 
fiets. De leerlingen werden verdeeld in drie groepen. Elke groep was met een ander onderdeel bezig.  
Er was een groep die heeft geleerd hoe je een lekke band moet plakken. Mocht jullie zoon of dochter 
een lekke band hebben, laat het ze vooral zelf doen.  
De andere groep is bezig geweest met de fietsverlichting. Hoe zorg je ervoor dat deze werkt en hoe re-
pareer je het als je licht het niet meer doet.  
De laatste groep is bezig geweest om alle onderdelen van de fiets te benoemen en heeft geleerd welk 
gereedschap je nodig kan hebben om aan je fiets te sleutelen.  



 
 

 

Het was een gezellige en leerzame ochtend! 

 

Kerstknutselcircuit groep 3/4 
De dag na Sinterklaas 6 december gingen de kinderen in groep 3 en 4 meteen los met het Kerst knutsel 
circuit.  
Drie dinsdagmiddagen volop actie met hulp van juf Annemieke en juf Holkje. (een paar extra handen zijn 
altijd welkom).  
De klas was in drie groepen verdeeld zodat er in kleine groepjes gewerkt kon worden aan drie verschil-
lende onderdelen.  
We hebben een kerstboom van hout/ijscostokjes gemaakt en die geverfd en versierd met glitters. Een 
waxinelichtje op een zilveren rondje geplakt en versierd met allerlei pasta soorten. Daarna overgespoten 
met zilveren lak. En het laatste onderdeel was een mooie kerstboom borduren en eventueel versieren 
met wat ze zelf konden maken en leuk vonden. Zo met elkaar bezig, met verschillend/ander materiaal 
was een groot succes! Er was veel tijd voor elkaar en uiteindelijk 3 mooie knutselwerkstukken. 

 



 

 

Kerstontbijt en Kerstviering 

Dit jaar konden we Kerst weer vieren zoals het bedoeld is: samen met elkaar! Vrijdagochtend zijn we ge-
start met een gezellig kerstontbijt. We zaten met z’n allen in de kantine: wat een gezelligheid! 
Oudervereniging: bedankt voor het regelen! 
 
Om 11 uur zaten we met de hele school in het Teatskehús voor de kerstviering. Wat een prachtige vie-
ring waarbij de stal met Jozef en Maria langzaam werd gevuld met alle bezoekers… 
 

 
 



 
 

 

Groep 6/7 gaat 17 januari naar het theater 
Midsland, Oklahoma is het bijna-waargebeurde verhaal van Boet Butterboer. Deze 
filmverzamelaar vertelt over zijn geschiedenis aan de hand van – door hemzelf – 
gemonteerde beelden. Boet, wiens ouders uit Midsland, Terschelling kwamen, 
werd zelf in het Amerikáánse Midsland geboren. Een stadje dat gesticht werd door 
één van zijn voorouders.  
Het belooft filmtheater van de aller, allerbovenste plank te worden! 
Wie kan en wil er dinsdag 17 januari met ons mee naar deze schoolvoorstelling? 
We vertrekken 9.30 van school en zijn 11.30 weer terug. 

 

Scholenvolleybaltoernooi 
Zaterdag 18 maart wordt er in Sneek weer het scholenvolleybaltoernooi georganiseerd. 
Iedereen uit groep 3 t/m 8 mag daaraan meedoen. Daarvoor hoef je niet persé op volleybal te zitten. Je 
kunt een team opgeven van minimaal 4 kinderen. (misschien is 5 kinderen per team wel zo verstandig, 
je weet maar nooit) 
Er moet een ouder mee als begeleider, die wel de volleybalregels van het niveau kent waarop het team 
speelt.  
De kinderen kunnen zich per team opgeven bij Juf Anja. Dit moet voor 20 januari. Daarbij moeten ze hun 
namen opgeven, het niveau, teamnaam en welke ouder aanspreekpunt is van het team. Ze krijgen als 
het zover is, dan een schoolshirt dat ze die dag aan kunnen trekken. 
We hopen dat er dit jaar ook weer enkele teams van de Sint Gregoriusschool mee gaan doen.  
Lekker sportief, gezelligheid en plezier met elkaar! 
 

Rijksmuseum 
Maandag was het zover, we gingen met groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum. In het museum is natuur-
lijk ontzettend veel te zien, maar wij kregen een rondleiding waarbij ook mag worden gevoeld, geroken 
en… geproefd! De rondleiders daagden de leerlingen uit anders te kijken en na te denken over de Ne-
derlandse geschiedenis. Wat deden mensen toen, en hoe zien we dat nu?  
Ook was er tijd en ruimte voor vragen en inbreng van de leerlingen. 
Verder was het natuurlijk heel gezellig om met zijn allen in de bus naar Amsterdam te gaan! 
Meer foto’s zijn te zien in de OneDrive map van school. 
 

 
 
 


