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Streetwise donderdag 21 april:
Het is belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Daarom heeft de
ANWB het praktische lesprogramma ANWB Streetwise ontwikkeld voor het basisonderwijs.
Donderdagochtend 21 april komen professionele instructeurs verkeertrainingen verzorgen voor
alle groepen.
➢ NB de kinderen van groep 7 en 8 komen deze ochtend in verband met deze
verkeerstraining op de fiets naar school.
Speeltoestel Ipswich:
‘Alles’ mag, een arm breken kan….., valondergrond is goed (gekeurd), maar
het veiligheidsadvies van speeltoestelleverancier Luduq voor het speeltoestel
Ipswich luidt: geschikt vanaf midden groep 3. Dat advies hebben wij als school
overgenomen. Dat betekent dat in verband met de veiligheid van de kinderen
het speeltoestel Ipswich voor de kinderen toegankelijk is vanaf (kerst) groep 3.
Bij het uitgaan van school zouden we het fijn vinden dat u als ouder (-s) van
de kinderen van groep 1 en 2 daar ook op toe wilt zien voor de veiligheid van uw eigen kind.
Nationaal Fonds Kinderhulp:
Ook dit jaar collecteren we weer voor Kinderhulp van 18 t/m 23 april.
1 op de 12 kinderen tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. Dat zijn ruim 300.000
kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van,
maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Kinderhulp helpt met iets groots,
of iets kleins. Toch een fiets, een zorgeloos dagje uit of een goed paar passende schoenen.
Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen.
Via onderstaande link kom je bij mijn digitale collectebus, doneren gaat vrij simpel, via ideal.
Klein of grote bijdragen, alles is welkom.
https://kinderhulp.digicollect.nl/jikkekortstra?utm_source=digicollect&utm_medium=email&ut
m_campaign=nationaal-fonds-kinderhulp
Natuurlijk komen de collectanten ook in Terwispel langs de deur, maar mocht je deze missen,
of de collectebus verder willen delen, dat mag natuurlijk.
Mochten er nog mensen zijn die ook graag mee willen lopen (nu of in de toekomst), dan
kunnen die zich altijd bij mij aanmelden: Jikke Kortstra, 0513-464547 of 06-13621520
Tige tank, Jikke Kortstra.
Feestelijke opening school:
Op vrijdag 20 mei wordt onze school feestelijk geopend. Om deze dag extra feestelijk te
maken, zijn we op zoek naar ouders die vrijdagochtend de kinderen willen schminken.
Wie zou ons willen helpen tussen 9:00 uur en 11:30 uur? Aanmelden kan via:
itambyld@comprix.nl.
Koningsspelen vrijdag 22 april:
Bedankt voor de vele opgaves om te helpen bij de Koningsspelen dit jaar, hier zijn we erg blij mee!
We vragen de kinderen deze ochtend in sportieve (oranje?) sportkleding op school te komen.
Belangrijk!! Zie bijlage voor het programma en de indeling!
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Nieuws van de peuters:
Ei, ei , ei , we zijn zo blij,
want zondag is het Pasen en dan eten we een ei.
Wij zijn bezig met het ei, het kuiken, de kip en de haan. Vorige week hebben we drie kleine
kuikentjes op bezoek gehad. Zo leuk!
We hebben een mooi paasei gemaakt door er met knikkers (en verf) over heen te rollen en
zeven kleine kuikentjes gekleurd bij ons opzegversje. Tussendoor hebben we ook nog een
kadootje voor moederdag gemaakt maar dit verklappen we natuurlijk niet.
Fijne Pasen allemaal!
Agenda:
15 april:
vrij (Goede Vrijdag)
18 april:
vrij (Paasmaandag)
20 april:
overdrachtsgesprek Jimte
21 april:
3 maandgesprek Bas
23 april t/m 8 mei: meivakantie
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Tot de meivakantie werken we nog over het thema ‘familie’.
Donderdag 21 april krijgen de kinderen hun Moederdag cadeautje mee naar huis.
Vanaf volgende week loopt juf Nynke bij ons stage op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
en juf Ilona elke donderdag.
Verder is juf Bernadet voor wat ‘extra handen’ op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend bij
ons in de groep. Daarnaast zijn we samen met Comprix op zoek naar iemand die ons kan
ondersteunen op de woensdagmorgen en donderdagmorgen.
We zijn druk aan het oefenen voor het dansje voor de Koningsspelen; de FitTop10. De kinderen
zijn heel enthousiast! Na de meivakantie werken we weer met nieuwe maatjes, een nieuwe
kringopstelling en krijgt iedereen weer een ander taakje.
We beginnen dan met thema ‘Mijn lichaam’. Als laatste nog een oproep; wie heeft er restjes
hout voor ons voor bij de timmertafel?
Nieuws uit groep 3/4:
We dachten het ergste achter de rug te hebben nu Corona op
z’n retour is, maar helaas grijpt er nu een griepvirus om zich
heen en missen we weer veel kinderen. En hardnekkig is het
ook, want soms zijn de kinderen zijn er wel een week ziek van.
We hopen dat iedereen snel weer beter is, want ongezellig is
het wel. In de vorige nieuwsbrief stond al iets over de
tekenwedstrijd in onze groep. Alle kinderen hebben een mooie
tekening gemaakt naar aanleiding van een verhaal van meester
Bart. Daarna heeft meester Bart de mooiste van groep 3 en de
mooiste van groep 4 uitgezocht. Dat viel nog niet mee, maar
het is gelukt: Metkel (groep 3) en Jinte (groep 4) gingen er met
de prijs (een groot pak met mooie viltstiften). Juf Hillie doet op
maandag een circuit met opdrachten uit onze Techniek Torens
en volgende week gaan de kinderen een proefjes- en
spelletjescircuit doen. Het thema bij lezen gaat namelijk over
techniek en proefjes doen. Het lezen in groep 3 gaat trouwens
super en dat is ook mede te danken aan de tutors van groep 7
en 8. Iedere dinsdagochtend leest groep 3 met een ’meester of
juf’ uit de bovenbouw. Naast lezen hebben we het ook druk met
rekenen en als het mooi weer is, gaan we ook wel eens
rekenspelletjes op het plein doen.
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Nieuws uit groep 5/6:
Afgelopen week hadden we de toets van Naut. Dit bracht mooie gesprekken in de klas over
onder andere levenloze of dode pindakaas. Want wat is het nou eigenlijk? De kinderen kunnen
u er thuis alles over vertellen. Conclusie van het gesprek in de klas: die van Calvé is de
lekkerste.
Dinsdag 19 april vieren juf Fimke en juf Liselotte hun verjaardag in Drachten. Het vervoer is
geregeld, de boodschappen zijn gedaan en de zon is besteld. De kinderen worden deze dag
gewoon om 8.30 op school verwacht en zijn rond 14.30 weer terug in Terwispel. Omdat we
deze hele dag in Drachten zijn, gaat de IMV les deze dinsdag niet door. Deze les wordt
ingehaald op woensdag 20 april. Trompetten en cornetten mee dus op woensdag 20 april!
Dinsdag 24 mei vanaf 11 uur houden de leerlingen van groep 5 en 6 een afsluitende
muziekles voor de ouders. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
De buik en baby van juf Liselotte groeien hard. Na de meivakantie zal juf Liselotte nog wel op
school zijn, maar minder in de klas aanwezig zijn. Juf Loes, een bekende van de klas, vervangt
haar. Dinsdag 31 mei is de laatste werkdag van juf Liselotte, daarna gaat ze écht met verlof.
Nieuws uit groep 7/8:
Nu het bijna meivakantie is, betekent het dat 'ons kamp' ook al dichterbij komt! In de klas
hebben we het er af en toe eventjes over, maar na de meivakantie krijgen alle kinderen een
boekje mee naar huis met alle benodigde informatie en alles wat zij (en jullie) moeten weten
wat betreft het kamp. Deze week zijn wel al briefjes meegegaan met de vraag voor fietsers en
het vervoer van de bagage. Graag zien we het in gevulde strookje z.s.m. terug op school.
Toch staat er voor we op kamp gaan, nog wel iets anders heel belangrijks gepland;
Op 11 en 12 mei starten we met de eindtoets voor groep 8. De toets is op school, digitaal en
hier bereiden we de leerlingen na de vakantie eerst goed op voor. Beide ochtenden zal groep 8
helemaal alleen zitten en zullen juf Maijke en/of juf Karin bij hen zijn. Zet hem op toppers!
Als de toetsen geweest zijn, krijgen we op 13 mei muzikanten van het Cool Classic concert op
school. Zij geven een workshop over klassieke muziek en het symfonieorkest. Dan op 20 mei
werkt juf Karin voor juf Maijke en is de opening van de school. Tot zover eerst de belangrijke
data tot en met het schoolkamp. Vergeten jullie niet om veel te fietsen in de vakantie? Het is
23 kilometer naar Elsloo toe! Fijne vakantie gewenst!
Bijlagen:
▪ Coole gymles meivakantie 2022
▪ Poster stoomlab Woudagemaal
▪ Nieuwsbrief 4 GMR
▪ Koningsspelen
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 mei a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Donderdag 14 april

Vrijdag 15 april t/m
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m
zondag 8 mei
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Woensdag 11 mei

09.30 Uur bezoek Woudagemaal groep 5/6.
Bibliotheekbezoek groep 7/8
19.15 uur Kick off talent Opsterland in De Skâns Gorredijk
Goede Vrijdag en Pasen (school is dicht).
Juf Liselotte en juf Fimke vieren hun verjaardag.
Streetwise groep 1 t/m 8.
Koningsspelen 2022
Einde schoolfruit
Meivakantie.
Moederdag.
Start kledinginzamelingsactie Bag2school
16.00 Uur MR overleg
Eindtoets Route 8, groep 8.
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Donderdag 12 mei

Vrijdag 13 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei

Eindtoets Route 8, groep 8.
12.30 Uur Himmelwike
Schooljudo voor groep 1 t/m 8
School on Wheels voor groep 5 t/m 8.
13.00 Uur voorstelling KODO groep 3/4 in De Skâns.
09.00 Uur directeurenoverleg
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
Groep 1 t/m 4 is ’s middag vrij
Feestelijke opening school. Groep 1 t/m 4 gaat ’s middags
naar school
Schoolreis groep 1 t/m 4.
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Juf Fimke jarig.
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Hemelvaartsdag (geen school).
Geen school.
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