NIEUWSBRIEF 12
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
13 februari 2020

Nieuws van de peuters:
Vanaf vorige week kreeg de één na de andere peuter het griepvirus te pakken. Tijdens het
bezoek van juf Nelleke van de GGD hadden we dan ook maar een klein groepje. Zij had een
groot kunstgebit en een tandenborstel mee om te laten zien hoe we moeten poetsen en ook
voor alle peuters een tandenborstel, tube tandpasta en een voorlichtingsfolder mee genomen.
We hebben met tandenborstels een grote envelop geverfd waar we alles in mee naar huis
hebben gekregen. Gisteren hadden we ons certificeringsfeestje. Riemkje Pitstra
kwam met haar verteljas langs en had een Tomke verhaaltje geschreven waarin
wij een rol spelen. Super leuk! Wethouder Libbe de Vries heeft ons het certificaat
meartalige Berne opfang overhandigd en de peuters kregen een Tomke tasje met
Tomke gadgets mee naar huis. Al met al een drukke maar zeer geslaagde
ochtend.
Agenda:
17 t/m 22 feb: voorjaarsvakantie:
26 febr: verjaardag Bernadet vieren
11 mrt: afscheid Sven
12 mrt: schoonmaakavond
23 mrt: eindgesprekje Meike
30 mrt: OC vergadering
gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd
Nieuws uit groep 1 en 2:
We zijn nog druk bezig met het thema "beroepen". In de poppenhoek hebben we kapsalon
"Knip" gemaakt. Deze week oefenen we daar vooral geldhandelingen uit te spelen.
Bij de puzzeltafel sorteren we geld, bekijken goed hoe geld eruit ziet en tekenen het na.
Alle kinderen hebben een tekening gemaakt van wat ze later willen worden. Deze hangen in
de klas op het prikbord. Het bekijken waard! Bij de plaktafel hebben we onszelf geplakt "in de
spiegel van de kapper". We lezen veel informatieve boeken over verschillende beroepen.
Na de voorjaarsvakantie leren we sorteren op naam; wat hoort bij elkaar en wat hoort er juist
niet bij. Ook oefenen we druk voor de weeksluiting aanstaande vrijdag; "de Pinguïndans" en
het liedje "Mopperdag", naar aanleiding van het prentenboek van de voorleesdagen
"Moppereend".
Nieuws uit groep 3 en 4:
Het griepvirus heeft in onze groep flink toegeslagen, maar gelukkig zijn de meeste kinderen
ondertussen weer op school. In groep 4 hebben we de laatste spreekbeurten gehad. Simme
vertelde over het werk van z’n vader en daarbij mochten alle kinderen om de beurt even op de
graafmachine. Vienna had allemaal mooie paardenspullen meegenomen voor haar spreekbeurt
over paarden. Morgen doen we het liedje/dansje ‘Superman’ tijdens de weeksluiting en
kinderen die graag verkleed willen optreden mogen verkleedkleren meenemen.
In groep 4 zijn we weer druk met het oefenen van tafels. Het helpt als er ook thuis regelmatig
wordt geoefend; met name de tafel van 3 en 4 zijn nog erg lastig.
Ook het klok kijken is ook nog een lastige klus en levert soms
creatieve kloktijden op, zoals ‘het is kwart over half 8’. Leuk om ook
hier thuis aandacht aan te besteden. Tenslotte wensen we iedereen
een fijne en vooral ook gezonde vakantie toe!
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Vorige week donderdag hebben we gastles gekregen van het Frysk Jeugd Orkest, alle
leerlingen hebben een silvercard gekregen om op 14 maart een optreden van het Frysk Jeugd
Orkest bij te wonen in de Lawei. Iedereen mag mee! Vrijdag hebben we een weekafsluiting op
het programma staan. We zijn druk bezig ons voor te bereiden op een dansje wat we gaan
opvoeren. Na de vakantie hebben we ‘de rust’ van Scoor een boek. Hiervoor komt er weer
iemand van de bibliotheek langs op maandag 24 februari. De kinderen hebben
allemaal kussens, knuffels, etc. mee genomen om lekker te kunnen lezen.
Deze gaan vrijdag 14 februari weer mee naar huis. Denken jullie eraan een tas
mee te nemen? Na de vakantie starten we het met lezen in nieuwe
leesgroepjes en maken we ook nieuwe tafelgroepjes in de klas. Maar nu eerst:
Fijne vakantie!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Inmiddels zijn de oudergesprekken achter de rug. Voor groep 8 is de keus
voor voortgezet onderwijs gemaakt en kunnen de inschrijfformulieren worden
ingevuld. Voor 1 maart moeten deze leerlingen zijn aangemeld. Morgen
(vrijdag) doen we mee aan de clinic freerunnen in het MFA de Kompenije in
Jubbega. We gaan hier op de fiets naar toe, dus fiets mee! Onder begeleiding
van professionele freerundocenten kunnen de kinderen zich anderhalf uur
uitleven op vier verschillende obstakels. Informatie daarover hebben ze mee gekregen naar
huis. Naast de silvercard die toegang geeft om op 14 maart een optreden van het Frysk Jeugd
Orkest bij te wonen in de Lawei, krijgen de leerlingen van groep 7/8 na afloop van het
freerunnen een entreekaartje waarmee ze toegang krijgen voor het Iepen Fryske
Kampioenskip Freerunning op 15 en 16 februari 2020. Met freerunning zijn we ingedeeld in de
middaggroep. We zijn rond 15.00 uur weer in Terwispel, waarna ze kunnen gaan genieten van
de voorjaarsvakantie!
NL Doet:
Zaterdag 14 maart a.s. doen we mee aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland: NL Doet. We gaan de avonturenhoek bladvrij maken, het zand in de
zandbak aanvullen en een verstopplek van palen maken. Doet u ook mee? We
beginnen om 09.00 uur. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf,
via mail (info@ambyld.nl) óf telefonisch (0513-463500).
Help pake & beppe de vakantie door - 18 t/m 21 februari 2020:
Van 18 t/m 21 februari 2020 openen meer dan 40 musea in Friesland hun deuren speciaal
voor kinderen. Neem je pake, beppe, ouders, oom of tante mee, want ‘op vertoon’ van een
volwassene hebben kinderen gratis entree! De musea organiseren speciaal voor deze week
allerlei leuke kinderactiviteiten, het thema is Water.
Terwispel Got Talent:
Zaterdag 21 maart is het weer zover, de Terwispeler Got Talent avond voor alle kinderen van
groep 3 tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. De aanvang is om 19.30 uur (zie
bijlage).
Jeugdfonds Sport & Cultuur:
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt bij sport-, zang-, theater- of muziekles (zie bijlage).
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 4e kwartaal bedraagt Euro 173,92. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Nieuws van de 1e Outdoor Kids Vakantieweek Opsterland, 3 t/m 7 augustus 2020:
Het concept: vijf dagen van 09.00u tot 16.00u in beweging in de buitenlucht in de
zomervakantie. Vijf verschillende locaties binnen de gemeente en een brede doelgroep
(groep 3 tot en met 8). Kinderen worden dagelijks door hun eigen ouders/verzorgers gebracht
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en gehaald en verzorgen hun eigen lunch. Voor fruit en water wordt gezorgd.
De organisatie streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen die niet op
vakantie gaan. We zoeken dan ook de samenwerking met bijvoorbeeld St. Leergeld /
Kindpakket om zo bij de juiste doelgroep terecht te komen. Maar let op: IEDEREEN IS
WELKOM! Inmiddels zetten we zomers zo'n 450 kinderen in beweging. De kinderen zijn
dagelijks veel in beweging en krijgen de kans om sporten te doen die ze anders nooit doen
zoals bijvoorbeeld: BMX, survival, boogschieten of kajak varen. Eén van de doelen is dus om
de kinderen met zoveel mogelijk sporten te laten kennismaken. Een ander doel is
samenwerken, iets wat ze ook zeker veel moeten doen deze week. Kosten: 1 gezinslid €84,50, 2 gezinsleden - €80,-, 3 gezinsleden - €75,-.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 maart a.s.
Agenda:
Maandag 10 t/m
donderdag 13 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag
21 februari
Maandag 24 februari
Woensdag 26 februari
Woensdag 4 maart
Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart
Vrijdag 13 maart
Zaterdag 14 maart
Woensdag 18 maart
Woensdag 25 maart
Maandag 30 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13
Woensdag 15 april
Vrijdag 17 april
Dinsdag 21 april
Woensdag 22 april
Donderdag 23 april
Vrijdag 24 april
Maandag 27 april t/m
Vrijdag 8 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei

Rapportgesprekken
Normeringsonderzoek Route 8 voor groep 8
Weeksluiting voor en door alle kinderen
13.15 Uur freerunning groep 7/8 in Jubbega
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
8.30 Uur directeurenoverleg
Personeelsdag Comprix. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Schoolschaaktoernooi Terwispel
19.00 Uur schoonmaakavond
13.00 Uur leerlingenraad 4.
09.00 – 12.00 uur NL Doet.
Open dag Comprix
Schoolschaaktoernooi Terwispel
8.30 Uur directeurenoverleg
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Himmelwike
09.00 – 11.00 Uur afsluiting IMV groep 5/6 in de Skans te
Gorredijk
Paasvakantie
8.30 Uur directeurenoverleg
Koningsspelen
Geen Comprix College
Gezamenlijke dag Comprix College
13.00 Uur MR vergadering
Eindtoets Route 8
Eindtoets Route 8
Meivakantie
Roelf afwezig i.v.m. studie tweedaagse
Roelf afwezig i.v.m. studie tweedaagse
Meispelen (scholen heel Friesland)

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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