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Agenda:
6,13 feb
9 feb
14,15,16
14 feb

Technieklessen groep 6/7/8, Leeuwarden
Rapport mee
15-minutengesprekken
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

18-26 feb
28 feb
28 feb
1 maart
6 maart

Ophalers: fam. Hagedoorn & v/d Hem)
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
(S)AC/MR vergadering
Studiedag PCBO, kinderen vrij
groep1/2 naar de bieb

Vreedzame school
Blok 3 : We hebben oor voor elkaar
Leerlingen leren belangrijke
communicatieve vaardigheden, zoals
duidelijk communiceren, goed luisteren,
vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander,
verschil van mening overbruggen.

“Trefwoord” deze maand:
Waar ben je mee bezig?
■ Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
■ Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
Zoeken en vinden
■ Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
■ Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
******************************************************************************************************

Zoeken en vinden
Ik zoek je.
Ik dwaal in mijn gedachten
op zoek naar een spoor,
op zoek naar jou.
Waar ben je?
Ik kan niet langer wachten.
Ik zoek alsmaar door,
omdat ik van je hou.
Ik zoek je
en mis je al die weken,
je stralende lach,
je lieve snoet.
Waar ben je?
Geef jij me snel een teken?
Ik zing op de dag
dat ik jou weer ontmoet.

Zoekt er iemand ook naar mij?
Ben ik de moeite waard?
Draait er iemand in de nacht
onrustig op zijn zij,
bezorgd om mij?
Vraagt er iemand eindeloos
of ik ben gezien?
Zwerft er iemand door de stad
voor mij, misschien?
Ik zoek je.
Ik dwaal in mijn gedachten
op zoek naar een spoor,
op zoek naar jou.
Waar ben je?
Ik kan niet langer wachten.
Ik zoek alsmaar door,
omdat ik van je hou.

Ik zoek je
en mis je al die weken,
je stralende lach,
je lieve snoet.
Waar ben je?
Geef jij me snel een teken?
Ik zing op de dag
dat ik jou weer ontmoet.
Zoekt er iemand ook naar mij?
Word ik soms ook gemist?
Staat er iemand rusteloos,
vertwijfeld in een rij,
op zoek naar mij?
Ik zoek jou
en jij zoekt mij.
Is dat waar?
Ik... jij...
Ik zoek jou en jij zoekt mij.
Wie weet, vinden wij elkaar.

15 minutengesprekken, schoolkeuzegesprekken en rapport
Volgende week zijn de gesprekken rondom de rapporten (en de schoolkeuze). Uiteraard verwachten
we iedereen. U ontvangt bij deze nieuwsbrief een schema wanneer we u verwachten.
Het rapport wordt deze week op 9 februari meegegeven.
Voorjaarsvakantie en ook 1 maart vrij!
De voorjaarsvakantie duurt van 18 tot 26 februari. Daarna gaan de kinderen weer twee dagen naar
school en ze hebben dan op 1 maart alweer vrij. De leerkrachten hebben dan namelijk een studiedag.
Schrijf dit goed in uw agenda.

Gezamenlijke sportactiviteiten in de Lege-Geaen.
In het begin van het schooljaar hadden we met de drie scholen een cultuurproject. Zo konden we
kennis met elkaar maken. Het komende half jaar zijn er zo regelmatig gezamenlijke sportprojecten.
- Dinsdag 7 februari (Longboarden, Freerunning en Krachtcircuit) voor groep 3-8. U heeft
hierover al bericht gekregen. Omdat de kinderen nu al gym hebben, is er aanstaande vrijdag
geen gym!
- Vrijdagmiddag 17 maart: Muurkaatsen (groep 3-8)
- 14 maart: Funkey(Hockey) les voor groep ½.
- …….
Gezellig en goed om zo gezamenlijke activiteiten te doen.
Samenwerking en Fusie
Rondom de samenwerking en fusie staan we dus niet stil. Bovenstaande activiteiten zijn een
belangrijk onderdeel voor de kinderen en ook zijn de kleuters van Sibrandabuorren al een keer bij ons
op visite geweest.
Inmiddels zijn de werkgroepen zo goed als klaar met hun opdracht en ligt er een conceptrapport voor
de nieuwe school. Hierin staat kort een basis voor de nieuwe school. Dit rapport wordt gestuurd naar
de verschillende MR’en ter goedkeuring/instemming, en daarna kan het naar de gemeente.
In januari is er een speciale informatieavond geweest voor de verschillende dorpsbelangen uit de
regio. Dit was een positief en meedenkende avond. Dorpsbelangen willen graag één sterke school in
de regio en willen helpen (ook richting gemeente) om dit te bewerkstelligen.
De teams hebben al een aantal keer bij elkaar gekeken of samen cursus gehad en op 6 februari was
er een speciale informatieavond voor het onderwijskundig personeel.
Inmiddels zijn de eerste aanvragen al richting de gemeente gegaan. We liggen dus op koers!
Mocht u vragen of opmerkingen over het traject hebben, meldt u dan bij Johan Meesters.
Bibliotheek
Onze bibliotheek heeft een flink aantal nieuwe boeken gekregen en er is behoorlijk opgeruimd. Er zijn
veel nieuwe kinderboeken en een aantal nieuwe boeken voor volwassenen. De oude boeken worden
30 maart verkocht en enkelen zijn naar een ACZ gegaan.
Maar het is dus de moeite waard om boeken te lenen. Elke woensdag kunnen de kinderen aan het
einde van de ochtend naar de bieb om boeken te lenen.
Ook is de bibliotheek open voor volwassenen. Dit is elke maandagavond (niet in de vakantie) en dit
kan nu ook op woensdag van 12.00 tot 12.30 uur. Komt u ook eens lenen en zegt het voort!
Op 30 maart is er BIEB-PANNENKOEKENDAG van 16.30 tot 17.30 uur. We hopen dan veel
dorpsgenoten te begroeten die samen met ons lezen, boeken lenen, met ons pannenkoeken eten en
er is een boekenmarkt. Dus hier moet iedereen naar toe!
Goede doelen
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor goede doelen (zending). We hebben een
aantal vaste projecten (o.a. www.zendingovergrenzen) en daarnaast kan het geld voor actuele
projecten ten goede komen. Het is een goede zaak om ook op deze manier met de kinderen
betrokken te zijn met de wereld om ons heen. We vinden het ook fijn als kinderen en ouders zelf met
ideeën komen voor de bestemming van de zendingsgelden.
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In januari is Tieme Holtrop bij ons op school gekomen. Welkom!
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