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Sinterklaasviering:
Woensdag 5 december kwamen Sinterklaas en zijn 2 Pieten op bezoek. Dit jaar met de
brandweer. Na een feestelijk onthaal op het schoolplein zijn we naar binnen gegaan om verder
te feesten. De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen bezoek van Sint en Piet in de klas. De kinderen
van groep 5 t/m 8 lazen mooie gedichten voor en pakten de prachtigste surprises uit. Een groot
compliment voor alle kinderen hiervoor! Ook deze groepen werden even kort bezocht door
Sinterklaas en zwarte Piet. Op www.ambyld.nl meer mooie plaatjes van dit geslaagde
Sinterklaasfeest!

Nieuws van de peuters:
Wat een feest, Sinterklaas is met twee pieten langs
geweest.
En ja, echt waar, ze kwamen met een brandweerauto aan
bij school. Een hele happening voor onze “pjutten”. In de
klas hebben Sint en zijn Pieten met ons mee gespeeld en
hebben we samen tuffe, tuffe toet en het pietengymliedje
gezongen. We kregen allemaal een kadootje en wat lekkers
voordat ze vertrokken naar de andere klassen. Bedankt Sint
en Pieten en tot volgend jaar!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat hebben we een prachtige Sinterklaastijd gehad! Vorige week nog bezoek gehad van
Verliefd Piet; overal hartjes in school, paardenpoep en hooi van Amerigo op het plein,
afgekauwde stukjes wortel op de vloer en zelfs een verloren hoef in de hal!
Vorige week donderdag hebben we zelf heerlijke pepernoten gebakken.
En gister dan het langverwachte bezoek van Sint en zijn Pieten op school. Wat was het een
mooi feest!
En nu alles in kerstsfeer brengen.
We oefenen: plannen; wat ga ik doen? wat heb ik nodig? zo ga ik het doen. Hoe heb ik het
gedaan? ik ga opruimen. ik ben tevreden. Lengte; serieren op lengte, lengtes vergelijken,
lengtebegrippen toepassen. We leren de letters van b-oo-m.
De QR-code van het Kerstfilmpje hangt weer op de deur en in de klas hangen de woorden die
we leren.
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Nieuws uit groep 3 en 4:
De eerste spreekbeurtenronde zit er inmiddels op en ook de laatste spreekbeurten waren zeer de
moeite waard. We zijn geïnformeerd over vuurwerk, voetbal, paarden en wolven en ook bij deze
onderwerpen konden we genieten van mooie presentaties, meegebrachte spullen en interessante
filmpjes.
Afgelopen dinsdagmiddag brachten we een bezoek aan ‘het kasteel van Sinterklaas’ in museum
Opsterlân te Gorredijk. De kinderen leerden over het leven in de middeleeuwen en mochten zich
ook even verkleden als ridder of jonkvrouw. Bovendien stond er een heuse pepernotenmachine in
het kasteel! Al met al hebben we een prachtige middag gehad in het museum. De ouders die mee
waren, bedanken we hartelijk voor het rijden en begeleiden.
Op 5 december kwam de Sint natuurlijk even een bezoekje brengen aan onze klas! De kinderen
waren erg enthousiast en hebben mooi voor Sint en de Pieten gezongen (‘Sinterklaas is
verdwenen’). Na het uitpakken van de cadeaus werd er meteen volop mee gespeeld.
Nieuws uit groep 5 en 6:
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben ontzettend genoten van het Sprookje in Drachten. Dit keer
stonden Asterix en Obelix centraal.
Na de kerstvakantie komt Kisanet alle dagen bij ons in de groep.
Meester Harm is al even op school en in de klas geweest voor een eerste kennismaking. Meneer
Kees, onze conciërge, komt op donderdagmiddag meehelpen bij het figuurzagen in groep 5 t/m 8.
We hebben een geweldig leuke Sinterklaas gehad! Er is hard gewerkt aan de surprises en gedichten.
We hebben hele mooie creaties gezien!
Maandag 10 december heeft groep 6 een aardrijkskunde toets. Het werkboekje is inmiddels mee
naar huis gegaan. De toets gaat over de tekst en over de wateren in Nederland. Op donderdag 13
december staat er een geschiedenistoets gepland voor alle leerlingen van groep 5/6. Het
werkboekje met huiswerk is inmiddels al thuis!
Nieuws uit groep 7 en 8:
In de derde les schoolschaatsen kregen de kinderen ijshockey. Volgende week maandag is de
laatste van de 4 lessen schoolschaatsen. Ouders alvast hartelijk dank voor het vervoer!
Afgelopen dinsdag hadden de kinderen van groep 3 t/m 8 karateles. Dinsdag 18 december is
de tweede en laatste les. Dinsdagmiddag hadden we surprisetentoonstelling. De kinderen
hadden allemaal enorm hun best gedaan, er zaten prachtige surprises tussen.
Ook wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. Ook dit jaar had Sint met zijn twee
Pieten nog even tijd om ook kort een bezoekje te brengen aan de bovenbouw.
Vrijdag 14 december is de geschiedenistoets. Alle kinderen hebben de werkboekjes mee naar
huis gekregen om te leren. Succes!
Afscheid nemen:
Om 08.25 uur luiden we de eerste bel. Vanaf dat moment zijn de deuren open en zijn kinderen
en ouders welkom. Om om 08.30 te kunnen starten met de lessen, vragen we de ouders,
opa’s, oma’s van de kinderen van groep 3 t/m 8 afscheid te nemen buiten de klas. Voor groep
1/2 het verzoek om de kleuters in de klas te brengen, omdat we er dan zeker van zijn dat ze
allemaal binnen zijn.
Ouderinfoavond Kanjertraining en algemene ouderavond:
Ruim 30 personen mochten we deze avond begroeten. Aansluitend vond de algemene
ouderavond plaats. Vanuit de OR en MR werd er afscheid genomen van Johnny Voskuilen van
de OR die helaas deze avond verhinderd was en van juf Annet als MR lid. Johnny en Annet,
bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Welkom Sybren Hof als nieuw OR lid en juf Fimke
als MR lid.
Laatste oproep:
Zaterdagmorgen 8 december a.s. organiseren we een pleinklusochtend van 08.30 tot 12.00
uur. We gaan dan de huidige zandbak verwijderen en de ondergrond klaarmaken voor het
straatwerk van de nieuwe zandbak. Ook gaan we de ondergrond van de nestschommel vullen,
zodat de kinderen daar mee kunnen gaan spelen. Wij kunnen zaterdag nog wel wat hulp
gebruiken!
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Graag meenemen: schep, kruiwagen, handschoenen.
Vanaf 08.00 uur staat de koffie klaar!
Team “Speel- en ontmoetingsplan Terwispel”
Ontruimingsoefening:
Vrijdag 23 november hebben we een ontruimingsoefening geoefend.
Textielinzameling:
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 en 8 de textiel labels rondgebracht bij alle
adressen binnen de bebouwde kom van Terwispel. Op maandag 10 december haalt Omrin
vanaf 08.00 uur de gevulde zakken op. Bewoners buiten de bebouwde kom kunnen de zakken
bij school afleveren.
Schoolfruit:
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag: waspeen, mandarijn en appel.
Pleegzorg:
Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien? Daarmee wordt aandacht gevraagd voor
pleegzorg. De actie van Jeugdhulp Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund
door de gemeente Opsterland. Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de
normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een
kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste
alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt veel maar toch
wordt ook voor veel andere kinderen nog een warm gezin gezocht. Iedereen kan in principe
pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Er
zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij
hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat
het beste is voor het pleegkind. Wilt u meer weten? Op een informatiebijeenkomst delen
pleegouders en hulpverleners ervaringen om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te
geven. En wat erbij komt kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat,
hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt. Op
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie en kunt u zich
vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 7 december
Maandag 10 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december
Maandag 24 december
Maandag 7 januari
Woensdag 9 januari

12.30 Uur leerlingenraad
09.30 – 11.20 uur schoolschaatsen groep 7 en 8
08.00 Uur textielinzameling
Karateles voor groep 3 t/m 8.
08.30 Uur directeurenoverleg
Kerstviering (info volgt volgende week maandag)
Start kerstvakantie t/m zondag 6 januari
Hoofluiscontrole
Schoolarts voor groep 1 en 2
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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