Nieuwsbrief maart 2017
Nieuws:
-Pilot in groep 6: Lezen op school en thuis op iPads
-Kinderjury in groep 6-7-8, collectie in de oranje kast op het leerplein.
-KRANT lezen op school! Van 8.30-8.15 uur tijdens het leeskwartier kunt u als ouders het
laatste nieuws volgen. Elke twee weken wordt er een andere krant op school bezorgd.
- Schoolplein pakket ‘Hockey’ voor alle groepen

Belangrijke datums:
-1 maart Kriebelbrigade op school
-2 maart ‘Uurcultuur’ voor de middenbouw
-2 maart is er voor de groepen 3 t/m 8 een Tennisles tijdens de gymles. Deze sportieve
activiteit wordt door Miks-Welzijn georganiseerd.
-9 maart start ‘Kiezel en Druppel training’ in groep 3 met meester Thewis Hobma.
-16 maart HGPD, betreffende ouders ontvangen een uitnodiging
-22 maart OPENHUIS op ’t Swannestee, thema ‘Techniek in de klas’
-24 maart Nationale Pannenkoekdag groep 7-8

Nieuwe stagiaires in de klas: Meester Roy in groep 7-8, Juf Lotte in groep 2, Juf Gerlinde in
groep 1, juf Hieke in groep 6.

Jarig in maart:
6 Sybo Sinnema (2010) groep 3
7 Marit Kraak (2007) groep 6
16 Wybe de Ruiter (2012) groep 1
20 Sophie Houwer (2011) groep 2

Leesnieuws uit de BIEB!
Pilot in groep 6:
We doen mee aan de pilot van de Nationale bibliotheek van Nederland en gaan werken met
het platform van bibliotheek.nl. Tot de grote vakantie kunnen alle kinderen in groep 6 op
school en thuis E-books lezen op een (leen) iPad van de Koninklijke Bibliotheek. Er is op
bibliotheek.nl een grote collectie e-books; veel leuke en spannende boeken maar ook
informatieve boeken. Handig voor een spreekbeurt en werkstuk! In ruil voor deze mooie
kans worden alle bevindingen van de kinderen verzameld en gebruikt voor onderzoek naar
lezen. De iPads krijgen de kinderen in bruikleen en zitten allemaal in een zeer stevige hoes.
Alle ouders van groep 6 krijgen een uitgebreide informatiebrief en een
bruikleenovereenkomst.

Kinderjury:
In de grote oranje boekenkast op het leerplein staan alle boeken die we hebben die in het
jaar 2016 zijn uitgekomen. Samen kiezen we het mooiste boek en doen we mee met de
Kinderjury! Alle kinderen van groep 6-7-8 kunnen ook hun persoonlijke stem uitbrengen op
kinderjury.nl vanaf 8 maart tot 19 april kan er gestemd worden. Welk boek vind jij het
allerleukste???
Deze boeken doen mee: https://www.kinderjury.nl/nieuws/de-selectie-van-de-kinderjury-is-compleet

KRANT lezen op school!
Van 8.30-8.45 uur tijdens het leeskwartier kunt u als ouders het laatste nieuws volgen. Elke
twee weken worden er andere kranten op school bezorgd. Natuurlijk bent u ook van harte
welkom met uw eigen boek om even te lezen in de school. Goed voorbeeld doet goed
volgen!

Schoolplein pakket ‘Hockey’ voor alle groepen
Na de voorjaarsvakantie mogen we gebruik maken van het schoolpleinpakket “Hockey”. Dit
pakket krijgen we in bruikleen van Miks-Welzijn. Eerder hadden we al het “Volleybal”
pakket. Erg leuk om even met wat nieuws te spelen op het plein.

2 maart Uurcultuur voor groep 3-4-5 “De snelste zebra”
Op donderdag 2 maart gaat groep 3-4-5 maar de E.A.Borgerschool in Joure voor de
voorstelling “De snelste zebra”, ’s ochtends om 10.45 uur. De snelste zebra van de wereld is
een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen. En over vriendschap. En natuurlijk over
het belang van een goeie schuilhut…..
De groepsleerkrachten sturen een mail aan de ouders voor het vervoer van de kinderen.

‘Kiezel en Druppel’ training in groep 3
In groep drie start op 9 maart de ‘Kiezel en Druppel’ training. De training wordt gegeven
door Thewis Hobma. Het doel van de training is de sociale weerbaarheid te vergroten en het
groepsgevoel en samenwerken te versterken. Kinderen leren op speelse manier effectiever
te functioneren in een groep. Het gevoel ‘we doen het samen’ is hierbij heel sterk. Het leren
aangeven van de eigen grenzen van kinderen en het herkennen en respecteren van de
grenzen van anderen is in de training erg belangrijk. We hebben op school al meerdere
positieve ervaringen met deze training in de bovenbouw. Daar heet de training ‘Rots en
Water’. Dit is de eerste keer dat we de training inzetten in groep 3. De ouders krijgen nog
aanvullende info van de
leerkracht.

22 maart OPENHUIS op ’t Swannestee, thema ‘Techniek in de klas’
Op woensdag 22 maart zijn alle ouders van harte welkom op ’t Swannestee. Kom gezellig
kijken op de school ‘in bedrijf’. Ook de peutergroep draait op deze dag mee. Doe mee met
de les en kom kijken hoe de dag verloopt. In de ochtend verlopen de lessen volgens rooster,
er zullen reken- en taallessen worden gegeven, spelling of begrijpend lezen enz. enz. Het
thema van de dag is TECHNIEK, er wordt gewerkt aan dit thema op een vrije manier zodat
aanschuiven en meedoen heel gemakkelijk kan. We zien uit naar uw komst in de klas!

Nationale Pannenkoekdag op 24 maart
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Nationale Pannenkoekdag! Groep 7-8
organiseert zelf dit leuke evenement voor hun opa’s en oma’s en voor ouderen uit de buurt.
Door het feest zelf te organiseren werken de kinderen aan doelen voor o.a.
ondernemerschap en burgerschap en doen ze waardevolle ervaringen op die toepasbaar zijn
op vele andere gebieden. Zonder hulp van ouders lukt dit nog niet, de kinderen zullen t.z.t.
uw hulp inroepen. Voor het maken van de pannenkoeken zijn er kant en klare pakketten op
school. Na het eten gaan de kinderen samen met de ouderen spelletjes doen. We hopen ook
dit jaar weer op een fijne middag voor jong en oud op school!

Stagiaires in de klas
Ook in deze periode zijn er weer stagiaires in de klas. Onze school is leerbedrijf voor de
opleiding tot leerkrachten en onderwijsassistenten. We heten Meester Roy in groep 7-8, Juf

Lotte in groep 2, Juf Gerlinde in groep 1, juf Hieke in groep 6 van harte welkom in de groep.
Veel succes!

