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Agenda:

Vreedzame school

4 en 6 apr
4 apr

Schoonmaakavond
Groep 1/2, uur cultuur

11 apr

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

13 apr
14-17 apr
20 apr
21 apr
22-30 apr

Ophalers: fam. Jansma & Kiestra)
Paaslunch met de school
Pasen (vrij)
kleuters vrij ivm dag later heen
koningsspelen én 13.00 uur uit!
Meivakantie

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:
Opstaan tegen onrecht (paasthema)
■ Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen
voor wat van waarde is.
■ Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22
en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).
Tien Woorden in tien dagen
■ Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).

*************************************************************

Hé, kom mee
Respect, man!

Op een ezel komt hij aan.
Als de mensen hem zien gaan,
zijn ze opgetogen.
Hoor, ze juichen en zijn blij.
‘Dat is Jezus!’ roepen zij
en ze komen dichterbij
om hem toe te zingen.

Hé, kom mee
en sluit je aan!
Waar hij gaat
zullen wij gaan.
Hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna,
hosanna voor onze koning!

Kijk, er komen er steeds meer
en ze leggen jassen neer
als een rode loper.
Al die mensen gaan op pad,
volgen Jezus naar de stad.
Want die Jezus dóét ze wat,
daarom gaan ze zingen.

Op weg naar Pasen!
Met de week van de hoop hadden wij natuurlijk al een start gemaakt richting het Paasfeest. Want
Pasen is een feest van hoop en van opnieuw beginnen. Ook de in de tijd naar Pasen toe staan we
hier bij stil. We horen verhalen en zingen liedjes over het thema, maar volgen in de bovenbouw ook
een lessenserie over “The Passion”.
Paaslunch
Op donderdag 13 april vieren we het Paasfeest met de kinderen in de groep en tussen de middag
gaan alle kinderen met elkaar lunchen. Ze hoeven die dag dan ook geen lunch mee naar school, want
we hebben Paaslunch! Matses, paasbrood een eitje….en natuurlijk een verhaal.
Sportsnuffelweek
De kinderen hebben een folder van de sportsnuffelweken ontvangen. De gemeente Súdwest-Fryslân
wil een gezonde sportgemeente zijn! De ambitie is dat de inwoners actiever worden en dat ze meer
en vaker gaan sporten en bewegen. Daarom willen ze sportstimuleringsprojecten met
sportverenigingen organiseren. De Sportsnuffelweek is een voorbeeld van een project voor de jeugd.
De site, sportpas.nl, is speciaal ontwikkeld voor de Sportsnuffelweek en ook de Schoolsportagenda.
Sport is niet alleen een gezond, je houdt er ook leuke contacten aan over. En: het is gewoon
hartstikke leuk om te doen! Wij raden je aan om eens een kijkje te nemen bij één van de sporten in de
sportpas. Gewoon meedoen en ontdekken wat je leuk vindt!

Iemand achterin de klas.
Misschien heeft u het al van uw kinderen gehoord. Maar zo nu en dan zit er iemand bij meester
Jogchum achterin de klas. Dit is iemand van de begeleidingsdienst. Omdat meester Jogchum een
startende leerkracht is kan hij ook begeleiding krijgen om te groeien door tips en tops te ontvangen.
Alle startende leerkrachten van PCBO Leeuwarden krijgen een vorm van begeleiding. Omdat meester
Jogchum hier later bij ons is ingestroomd krijgen wij begeleiding vanuit een extern bureau. Leerzaam
en nuttig dus. Fijn dat die mogelijkheid er is.
Verkeersexamen groep 7/8
Op 6 april doen de kinderen van groep 7/8 het landelijke verkeerexamen. Wij doen één keer in de
twee jaar mee met dit examen. Het sluit mooi aan bij onze verkeerslessen en voor de kinderen is het
een mooie opmaat richting het fietsen naar het vervolgonderwijs.
18, 19 en 20 april eindtoets basisonderwijs (Cito)
Op 18, 19 en 20 april doen de kinderen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs. In die week worden
overal in het land eindtoetsen gehouden. We hebben laatst al een gesprek met de ouders en de
kinderen gehad over de keuze van het vervolgonderwijs. Dit doen we onder andere n.a.v. de
plaatsingswijzer, waarbij de vervolgkeuze is gebaseerd op toetsen van groep 6, 7 en 8.
We gaan ervan uit dat de eindtoets deze keuze onderstreept. De eindtoets is niet meer, net als enkele
jaren geleden, de bepalende factor. We kijken breder naar het kind.
We wensen de kinderen van de bovenbouw succes. Tijdens de toetsen zitten de kinderen van groep
8 apart, zodat ze zich goed kunnen concentreren.
Kleuters op 20 april vrij.
Op donderdag 20 april zijn de kleuters vrij. Dit komt omdat ze een dag later met de koningsspelen
mee doen. Gezellig!
Koningsspelen op 21 april tot 13.00 uur, daarna vrij.
Op vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. Wij zijn als 3 scholen dit al weer aan het voorbereiden en
het wordt een groot sportfeest met spelletjes voor de onder- en middenbouw en een speurtocht voor
de bovenbouw. Lekker sportief, samen en gezond dus.
We rekenen deze dag ook weer op hulp van ouders, deze ouders zijn hiervoor al benaderd. Mocht u
ook willen helpen geef dit dan aan bij de groepsleerkracht, we kunnen nl nog wel hulp gebruiken.
Na de activiteiten in Sibrandabuorren komen de kinderen weer op school voor een gezonde lunch.
Deze lunch wordt elk jaar aangeboden door stichting koningsspelen.
Kinderen zijn na de lunch vrij en hebben meivakantie.
Let op: de kinderen dus op 21 april om 13.00 uur uit.
Schoolfotograaf.
We krijgen op school weleens de vraag wanneer de schoolfotograaf weer komt. De schoolfotograaf
komt om de twee jaar en dit schooljaar komt hij op donderdag 1 juni (één dag voor het dorpsfeest).
U krijgt later nog wel meer informatie.
Tevredenheidsonderzoek.
Dit jaar doen we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, de kinderen van de bovenbouw en de
leerkrachten. U heeft hiervan al een mail ontvangen. We kunnen dan scores met elkaar vergelijken en
zo kwaliteiten en ontwikkelpunten (tips en tops) ontdekken. Had u hem al ingevuld?
Voetbaltoernooi
Vanmiddag doen de kinderen van de bovenbouw samen met kinderen uit Gau mee aan het
gemeentelijke voetbaltoernooi. Fijn dat dit kan. Ik kreeg net een appje van een wedstijd die ze
gewonnen hadden. Ik hoop dat de rest ook zo goed is gegaan!
Juf Ciska even afwezig
Juf Ciska, onze onderwijsassistent is even uit de roulatie. Zij heeft een schildklieraandoening waaraan
ze wordt geholpen. Vanwege deze behandeling kan ze ene tijdje niet komen. We hopen uiteraard dat
de behandeling helpt en dat we haar snel meer mogen verwelkomen. Ze wordt vervangen door
meester Willem en juf Wietske.

Fusietraject
De afgelopen maanden zijn de 3 schoolbestuurders regelmatig bij elkaar geweest om samen met de
fusiebegeleidster Paulien Huizinga het fusietraject vorm en inhoud te geven. Directeuren van de 3
scholen, teamleden en ouders hebben in werkgroepen het fusierapport mee opgesteld. Ook zijn er
verschillende informatie-avonden geweest met teamleden, met de MR-en, met de besturen van
plaatselijke belangen en de sportstichting en met ouders en belangstellenden. U bent hierover
geïnformeerd in 3 opeenvolgende nieuwsbrieven en tijdens onze ouderavond.
De secretarissen van de MR-en van de scholen uit Tersoal, Gauw en Sibrandabuorren hebben
woensdag 5 april van hun bovenschoolse directeur de fusierapportage ontvangen met daarin een
voorgenomen besluit tot fusie genomen tussen CBS de Twatine in Gauw, OBS De Lege Geaen in
Sibrandabuorren en KNS De Reinboge in Tersoal met ingang van 1 augustus 2018. De MR-en mogen
over het voorgenomen besluit van de schoolbestuurders een advies uitbrengen en bij een positief
besluit van de medezeggenschapsraden kan de finale besluitvorming richting de gemeente en het
ministerie van onderwijs in gang gezet worden.
Ondertussen zijn ook twee subsidieaanvragen de deur uit gegaan voor een gezamenlijk project van
de drie scholen in de maanden april t/m juni in 2018. De werktitel van dit project is " De grond waarop
ik woon." Leerlingen onderzoeken in dit "pilot" project de geschiedenis, het landschap en de
bewoningsgeschiedenis in de streek waarin zij gezamenlijk wonen. Omgevingseducatie en
cultuureducatie ( in de vorm van verwerkingsopdrachten) lopen hierbij op een logische wijze in elkaar
over. De leerlingen maken een tentoonstelling en presenteren gezamenlijk voor ouders en
belangstellenden. Experimenteren, innoveren en al doende leren zijn sleutelwoorden in deze
vernieuwende aanpak. Het wordt een verkenning en ontdekkingsreis voor alle leerlingen.
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