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Agenda februari 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

31 jan. t/m 16 feb. CITO-toetsen  

Februari/maart Adviesgesprekken groep 8  

Woensdag 2 februari Voorleesontbijt groep 1 t/m 4  

Vrijdag 18 februari Nieuwsbrief 7  

Vrijdag 18 februari Studiedag team – kinderen vrij  

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie  
 

Voorwoord 
De maand januari zit er al bijna weer op. Gelukkig zijn de besmettingen hier nog redelijk meegevallen, 
maar we blijven alert. Hopelijk gaan we de goede kant op richting voorjaar en fijn dat er versoepelingen 
zijn in de coronaregels. Nu nog wat vitamine Z(on) erbij en dan ziet het er straks allemaal vast weer vro-
lijker uit! Want daar hebben we met z'n allen wel behoefte aan: activiteiten, sporten, cultuur, uit eten 
en dan ook samen beleven en genieten! 
We hopen vanaf nu ook weer meer activiteiten te kunnen laten doorgaan die we de afgelopen periode 
nog moesten afzeggen. Fijn om dat ook weer te kunnen, al zullen we groepen nog wel zo weinig moge-
lijk (binnen) gaan samenvoegen. Maar inmiddels zijn we zo creatief geworden dat we aan alle activitei-
ten wel een ‘passende mouw kunnen aanmeten’... 
 



 

 

We hopen dat iedereen de komende periode in goede gezondheid doorkomt. Mocht u tegen zaken aan-
lopen waar wij bij kunnen ondersteunen, dan hoop ik dat u de weg naar school zult vinden. Wij staan 
voor de kinderen en u klaar om te helpen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
LIO-stage Lydia de Jong 
Het is bijna zover! Het laatste stukje van mijn opleiding tot leraar basisonderwijs gaat van start.  
Op 7 februari zal ik met de LIO-stage in groep 3/4 starten (LIO= leraar in opleiding). Op maandag, dins-
dag en woensdag ga ik tot aan de zomervakantie als leerkracht een duobaan met Irma aan. Anja is er op 
deze dagen om mij te coachen en te begeleiden. Afgelopen halfjaar ben ik iedere dinsdag in groep 3/4 
aanwezig geweest. De kinderen kennen mij en ik leer de kinderen steeds beter kennen, wat erg fijn is! Ik 
zal mij hier nogmaals even voorstellen.  
Mijn naam is Lydia de Jong. Twintig jaar en woon samen met mijn ouders, broer en zusje in Hidaard. Zelf 
heb ik op de basisschool in Reahûs gezeten. Hierna heb ik de havo gevolgd op het Bogerman in Wom-
mels en de laatste twee jaar op het Bogerman in Sneek. Na het afronden van de havo heb ik gekozen 
voor de Pabo (opleiding tot leraar basisonderwijs). Ik heb al veel ervaring op mogen doen in mijn stages 
op diverse basisscholen. Een studie- en beroepskeuze waar ik tot op de dag van vandaag erg blij mee 
ben! 
Hiernaast kun je mij vinden in het volleybalveld, op het 
kaatsveld, op de proces afdeling bij de Jumbo in Wommels 
of doe ik leuke dingen met familie en vrienden. 
Tijdens mijn LIO-stage ben ik te bereiken via Social Schools. 
Ook sta ik altijd open voor een praatje op het schoolplein.  
Volgende week zal ik de gehele week aanwezig zijn in groep 
3/4 om mij verder voor te bereiden op de komende periode.  
Ik kijk uit naar een verder vervolg van de fijne en leerzame 
tijd met jullie in Blauwhuis. Tot ziens!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Lydia de Jong 
 

Kanjerupdate – groep 5/6 
Dit jaar horen wij over het verhaal van Max en de Zwerver. Max ontmoet een Zwerver die de naam Mis-
ter Peanut krijgt. Het is Mister Peanut nooit geleerd hoe je omgaat met jezelf en anderen en Max pro-
beert dit hem aan te leren. Soms vat Mister Peanut aanwijzingen wel heel concreet op, waardoor situa-
ties totaal uit de hand lopen. Bijvoorbeeld Max heeft Mister Peanut geleerd wat pestkoppen zijn. Samen 
gaan ze naar een voetbalwedstrijd waar Mister Peanut ziet dat een speler de bal afpakt. Mister Peanut 
ziet de speler aan voor pestkop en stapt in het veld om de bal af te pakken. De goede bedoelingen pas-



 
 

 

ten niet in deze situatie, maar dat begrijpt Mister Peanut nog niet. Max voelt zich dan heel erg opgela-
ten. Dit soort situaties maken Max en Mister Peanut vaak mee, maar door steeds door te zetten gaat 
het omgaan met anderen steeds beter voor Mister Peanut.  
 
In de klas leren we hoe je omgaat met irritaties. Soms zit er iemand naast je die bijvoorbeeld neus peu-
tert, smakt bij het eten of iets anders vervelends doet. Hoe zeg je netjes tegen iemand dat dit niet pret-
tig is of hoe vraag je een ander om ermee te stoppen? Ga je dit zeggen bij juf of los je dit zelf op? En als 
iemand dit tegen je zegt, hoe reageer je dan? Ben je op je teentjes getrapt, ga je het weglachen, word je 
geïrriteerd of neem je het van iemand aan. Deze verschillende situaties spelen we uit met elkaar. Het is 
prachtig om te zien hoe eerlijk de kinderen hiermee omgaan. Ook de verschillende reacties worden tot 
het overdrevene aan toe uitgespeeld. Knap hoe de kinderen zich kunnen verplaatsen in verschillende 
situaties en reacties!  
 

CITO-toetsen 
De komende 3 weken nemen we de CITO-toetsen af in de groepen 3 t/m 8. We zijn nieuwsgierig naar de 
groei die de kinderen hebben doorgemaakt de afgelopen periode.  
Nadat alle gegevens binnen zijn, maken wij een analyse van wat wij zien, zodat wij zicht krijgen op hoe 
we verder kunnen werken. 
Voor groep 8 staan vervolgens de adviesgesprekken op de planning.  
Voor de andere groepen zijn er gespreksmogelijkheden. Daarover hebben we u in de vorige Nieuwbrief 
geïnformeerd. 
 

Mijn lijf – groep 3 
De kinderen van groep 3 zijn al een aardig eindje op 
weg in het technisch leesproces. We zijn iedere dag 
flink aan het oefenen. Ze kennen al een heleboel let-
ters. Thema 5, de bushalte waar Ben Bus dit keer stop-
te ging over: ‘Mijn lijf’. 
Daarin hebben we geleerd hoe het lichaam werkt en 
kunnen we al heel wat organen benoemen. We zijn 
meer over het ziekenhuis te weten gekomen. De art-
sen in het ziekenhuis weten precies hoe het lichaam er 
vanbinnen uitziet. Maar wij ondertussen ook. Kijk 
maar op de tekeningen die de kinderen gemaakt heb-
ben. Het was een interessant thema en een leuke 
opdracht, waarin heel goed werd samengewerkt.  
 
 
 



 

 

 

 
 
English lessons at the Gregoriusschool 
Tijdens de Engelse lessen valt het mij dat er grote verschillen zitten in het niveau en het plezier in Engels 
tussen de kinderen. Dat verwonderde mij; ze krijgen toch allemaal dezelfde Engelse les? “Hoe kan het 
toch dat het ene kind veel ‘verder’ is dan het andere kind?”  
 
Dat er zulke grote verschillen zijn, komt onder andere omdat je Engels niet alleen leert door Engelse les 
op school. Een vreemde taal leer je het snelste doordat je jezelf als het ware 'onderdompelt' in die taal. 
Als je in het buitenland gaat wonen, ga je die taal ‘vanzelf’ beter leren.  
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen in Nederland veel Engels leren door bijvoorbeeld naar Engelsta-
lige muziek te luisteren en door naar Engelse series of films te kijken of te gamen. Oftewel: door veel in 
aanraking te komen met de Engelse taal. 
Ik wil jullie hierbij dan ook een tip geven:  
Mocht je geabonneerd zijn op een streamingdienst zoals Netflix of Disney+, zet de instellingen dan op 
Engelstalig en Nederlands ondertiteld. Kinderen krijgen op die manier meer Engels te horen en zullen 
hier ongetwijfeld iets van oppikken. Het zal voor de kinderen even wennen zijn en ze zullen het mis-
schien eerst stom vinden. Maar het geeft ze net een zetje extra wat fijn is voor hun zelfvertrouwen en 
plezier in het vak Engels. 
 
Als je vraagt vanaf welke leeftijd je kinderen naar Engelstalige programma’s kunt laten kijken met Ne-
derlandse ondertiteling dan is daar geen eenduidig antwoord op. Het ene kind kan sneller lezen dan het 
andere kind. Dit is dus afhankelijk van het kind. 
Dit is overigens helemaal geen boodschap om je te abonneren op een streamingdienst en ook zeg ik 
niet: 'zet je kind zoveel mogelijk voor de tv'! 
Nee, helemaal niet! Kinderen moeten zoveel mogelijk spelen, lekker lezen, bezig zijn met hun hobby en 



 
 

 

andere leuke dingen doen. Maar we vinden het allemaal weleens lekker om op de bank te zitten en een 
filmpje op te zetten. Mocht je zoon of dochter dit doen dan kun je een Engelstalige film of serie opzet-
ten. 
 
Juf Janine 
 

Meten is weten! – groep 4 
De kinderen van groep 4 zijn met rekenen druk bezig met het onderdeel meten. En meten is weten! 
Liniaal erbij en aan de slag. ‘s Middags moest er deeg gemaakt worden voor de zandkoekjes die we wil-
den maken. En daar konden ze met elkaar ook prima uit komen. Benodigdheden klaar zoeken, instruc-
ties volgen op het pak en ze dan uitvoeren. De technische kant kwam dit keer van de mannen. Zij wisten 
wel hoe de mixer werkte. Maar er moest ook gekneed worden, een ei los geklopt worden en alles moest 
weer worden schoongemaakt.  
Vervolgens hebben we met de hele groep koekjes gebakken. Dat is altijd een succes en lekker. Een soort 
feest van groep 3 en 4. Dat is het thema waar we net mee zijn gestart.  
 

 
  
 

 


