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Agenda november 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Vrijdag 11 november St. Maarten  

Maandag 14 november Studiedag team – kinderen vrij  

Vrijdag 25 november Nieuwsbrief 3  

 

Voorwoord 
We zijn al weer negen weken ‘los’ en de school draait op volle toeren. We hebben nu echt de zomer 
achter ons gelaten en het echte herfstweer meldt zich al af en toe met fikse buien. 
Er wordt hard gewerkt in de groepen en er vinden mooie lessen en activiteiten plaats. Als ik door school 
loop, zie ik kinderen en leerkrachten met plezier spelen, werken en leren. En daar geniet ik dan weer 
volop van!  
 
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen over de verschillende activiteiten. Zo hebben we voor de herfstvakan-
tie de themaweek Gi-Ga-Groen gehouden en dat was een groot succes! En afgelopen weken werden er 



 

 

bijvoorbeeld appelflappen en pannenkoeken gebakken om te leren een stappenplan te volgen (groep 3 
en 4), maar ook om te leren rekenen met breuken (groep 6): functioneel, leuk én lekker! 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de lampionnen die natuurlijk op tijd klaar moeten zijn! Vrij-
dag 11 november gaan de kinderen die een lampion hebben gemaakt op bezoek bij het Teatskehûs om 
daar hun lampionnen te showen en ondertussen gezellig liedjes te zingen.  
 
Verder is het een rustige novembermaand, als opmaat voor de feestelijke decembermaand volop activi-
teiten in het kader van Sinterklaas, advent en Kerst. Hoe en wat dit georganiseerd wordt, daarover ont-
vangt u de komende weken de informatie wel via Social Schools. We gaan er in ieder geval een mooie 
tijd van maken! 
 
In deze Nieuwsbrief en bijgevoegde bijlage leest u ook over het  ‘Draaiboek corona’. Laten we vooral ho-
pen dat we dit niet nodig hebben! 
 
Voor nu veel lees- en kijkplezier toegewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

Kanjerupdate groep 1/2 
“Iemand op handen dragen”, uitleg van dit spreekwoord is: grote bewondering hebben voor iemand. 
Op handen gedragen worden zal dan ook een heerlijk gevoel zijn. 
Dit hebben we in praktijk gebracht. Door minimaal 8 kinderen wordt de kleuter opgetild en weer neer-
gelegd. Kinderen vertellen dat het wel een gek gevoel is; beetje raar, lekker en leuk.  
Er wordt een baas aangesteld die moet kijken of de dragers goed staan, hij moet het teken geven wan-
neer ze mogen tillen en zeggen weer dat ze de kleuter mogen laten zakken. Dat wil zeggen: staan voor je 
zaken, duidelijk praten en zeker zijn van jezelf.  
Daartegenover staan de dragers die moeten luisteren naar de baas.  
Er gebeurt dus heel wat: 
- Kinderen geven zich over aan de groep, vertrouwen 
- Commando’s opvolgen en ervaren dat ze samen iets kunt bereiken 
- De baas ervaart dat kinderen doen wat hij/zij zegt. 
  
Er hangt een geweldige sfeer en we zien geboren bazen, volgers en kinderen die zich vol vertrouwen 
overgeven aan de groep! 
 



 
 

 

 
 

Draaiboek corona  
Om goed voorbereid te zijn voor een eventuele nieuwe corona uitbraak met gevolgen voor het onder-
wijs, waren scholen verplicht een draaiboek op te stellen. Dat hebben wij gedaan en dit is vastgesteld 
door de MR. De vertaling voor de praktijk hebben wij beschreven in de ‘Kwaliteitskaart corona fase 
oranje & rood’. Indien nodig kunnen wij als team schakelen en de organisatie van ons onderwijs meteen 
goed neerzetten. 
In de bijlage vindt u het draaiboek. De kwaliteitskaart is voor intern gebruik. 
  

 
 
 
 



 

 

Uitje groep 5/6A – Museum Joure 
Groep 5/6 is begin oktober naar het museum in Joure geweest. Het uitje paste alvast bij de themaweek, 
aangezien we zelf zeep gingen maken. De kinderen werden verdeeld in twee groepen. De ene groep 
deed een speurtocht door de oude drukkerij. De andere groep maakte een mal, zeep en een verpakking 
voor de zeep. Het was een ontzettend leuke excursie.  

 

 



 
 

 

Themaweek ‘Gi-ga groen!’ 
In de week van 10-14 oktober hadden we de themaweek Gi-ga groen!, passend bij de Kinderboeken-
week. We zijn de week gestart met een gezamenlijke opening, voor ouders en kinderen. De kinderen 
zongen uit volle borst het lied van Kinderen voor Kinderen. Vervolgens is er in de klassen veel gewerkt 
aan de hand van het thema.  
Zo hebben de kleuters zelf een prentenboek geschreven. Hier kwamen allerlei groene dingen in voor en 
ook hele vreemde groene dingen, zoals een groen paard.  
Groep 3/4 heeft een collage gemaakt van allemaal groene plaatjes uit tijdschriften. Ook zijn ze op zoek 
geweest naar de verschillende herfstbladeren in de pastorietuin. 
Groep 5/6A heeft iedere dag een stukje van Blauwhuis ‘groen’ gemaakt door afval op te ruimen. 
Groep 6B/7 zijn Gi-ga groene illustrators geweest en hebben prachtige kunstwerken gemaakt van bla-
deren, eikeltjes en andere natuurlijke materialen. 
Groep 8 heeft donderdagmiddag de speurtocht begeleid. De kinderen zijn aan de hand van een routebe-
schrijving op pad geweest door het dorp. Onderweg moesten ze op zoek gaan naar verschillende bla-
deren, zoals die van de esdoorn en kastanje.  
In het kader van de 
Kinderboekenweek 
hebben de leer-
krachten voorgele-
zen in een andere 
groep dan hun ei-
gen. Ook de afslui-
ting was gekoppeld 
aan boeken. Alle 
kinderen hebben 
een opdracht ge-
daan aan de hand 
van hun lievelings-
boek. Er zijn pos-
ters gemaakt, 
nieuwe kaften, ten-
toonstellingen in 
dozen en nog veel 
meer.  
Oftewel: een tóp 
themaweek! 
 
  
  
 



 

 

Smakelijk eten! – groep 3 
De kinderen van groep 3 werken in Lijn 3 op dit moment aan het thema ‘smakelijk eten’. Ze leren niet 
alleen steeds nieuwe letters, maar zijn ook druk bezig met de woordenschat. Ze leerden de begrippen 
garde, mengen, opkloppen, mixen etc. Hoe kun je deze woorden nu het beste begrijpen en onthouden? 
Natuurlijk door ze toe te passen. Vandaar dat we pannenkoeken gebakken hebben in de klas. Stapje 
voor stapje alles voorbereiden en daar komt nog heel wat bij kijken.  
De kinderen van groep 4 mochten op een ander moment appelflappen bakken. Dit zijn fijne momenten 
om met elkaar samen te werken en logisch na te denken. Maar niet alleen heel erg leerzaam, ook echt 
smullen geblazen! 

 
 
 
     



 
 

 

Typelessen  
Na de Herfstvakantie zijn de typelessen bij ons op school gestart waaraan de meeste kinderen uit groep 
7 deelnemen. Gedurende een half jaar vinden de lessen plaats op vrijdagmiddag. In maart wordt de cur-
sus afgesloten met een examen en zijn we weer een groep typevaardige kinderen rijker! 
 
LESDAGEN EN TIJDEN: 
 

Les 1:   28 oktober                    
Les 2:   11 november                 
Les 3:   25 november                 
Les 4:   09 december                 
Les 5:   23 december    

Les 6:   20 januari  
Les 7:   03 februari  
Les 8:   17 februari  
Les 9:   17 maart  2023 (examen) 

 

Schoolschaatsen - rijders gevraagd  
De groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen op Thialf. U kunt zich in de agenda op Social Schools hiervoor al op-
geven als rijder. De data zijn: 21 december, 11 januari, 18 januari en 25 januari. Alvast bedankt! 
 

Bag2school opbrengst 
We hebben weer een mooie opbrengst, iedereen hartstikke bedankt daarvoor! In overleg met de 
leerlingraad zal er een bestemming worden gezocht voor het geld.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


