Nieuwsbrief
Boazum, 29 november 2016

Na de koudste novembernacht van deze eeuw is het tijd voor de nieuwsbrief van november. In deze
nieuwsbrief de volgende onderwerpen:








Actie Schoenmaatjes
Informatie 5 december
Kort verslag informatieve ouderavond
Kerstvieringen op school
Mearke
Foardrachtskriich
Kalender

Actie Schoenmaatjes
Dit jaar is het weer het jaar dat onze school meedoet aan de actie Schoenmaatjes van de stichting
Edukans. De kinderen wordt gevraagd om een schoenendoos te vullen met allerlei artikelen (speelgoed,
schoolartikelen, toiletartikelen). Deze dozen worden dan verzameld en uitgedeeld aan kinderen in diverse
landen over de hele wereld. Ook dit jaar wordt de actie gehouden in samenwerking met de kerk in Boazum
en de school in Wiuwert.

Informatie Sinterklaasviering
Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer een bezoek aan onze school. Hij komt op 5 december ’s ochtends
langs bij groep 1 t/m 4. Groep 5 t/m 8 hebben hun eigen Sinterklaasviering in de klas, maar wellicht
worden ze nog wel even vereerd met een bezoek van de Goedheiligman (of één van zijn “donker
gekleurde assistenten”).
Let op: de bibliotheek is deze dag gesloten!

Kort verslag informatieve ouderavond 14-11
Maandag 14 november werd de informatieve ouderavond gehouden op school. Op deze avond werden
de ouders geïnformeerd over een aantal zaken op school. Zo willen we gaan beginnen met het gebruik
van Klasbord, een applicatie waarmee de communicatie met ouders sneller en makkelijker gaat dan via
de mail. Ook het delen van een foto gaat een stuk makkelijker (en veiliger) dan via de website. Binnenkort
ontvangt u allen een link waarmee u, als u de app gedownload heeft op uw telefoon of tablet, toegevoegd
kunt worden aan de groep van de klas van u kind(eren). Iemand die de code niet heeft, kan dus niet zien
wat er gecommuniceerd wordt. Ook de foto’s zijn dus volledig afgeschermd voor buitenstaanders.
Reacties moeten eerst door de beheerder van de groep (in dit geval de groepsleerkracht) goedgekeurd
worden voordat ze geplaatst worden. Al met al een hele veilige, besloten manier van communiceren.
Ook werd er verteld dat wij na de Kerstvakantie beginnen met de methode Alles in Eén, een methode
voor thematisch werken die alle wereldoriëntatievakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie etc.) en
expressievakken (muziek, handvaardigheid, tekenen etc.) in thema’s aanbiedt. Het eerste thema zal zijn
“Nederland”.
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Hierna kregen de ouders informatie over o.a. de gang van zaken in de kleutergroepen en werden de
ouders getrakteerd op een leesles, om eens mee te maken hoe het eigenlijk voelt om te leren lezen.
Verder vertelde meester Tjitte nog over de nieuwe methode voor Frysk, Spoar 8, die wij sinds begin dit
schooljaar hanteren.

Mearke
Donderdag 1 december gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 weer naar het traditionele Mearke in Winsum.
We zoeken nog 1 of 2 chauffeurs voor de terugreis! Het Mearke is rond 15.00 uur afgelopen, dus als u
kunt rijden dan horen wij dat heel graag.

Kerstvieringen op school
Zoals ieder jaar wordt er op de donderdag voor de Kerstvakantie (donderdag 22 december) een
kerstontbijt op school georganiseerd. Hierna gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 een kerststukje maken
en de kinderen van groep 5 t/m 8 een guirlande. Hiervoor zijn nog wel een aantal zaken nodig:
- Kerstgroen (taken, bladeren etc.)
- Een vuilniszak (groep 5 t/m 8)
- Kerstversiering (balletjes, kralenslingers etc.)
- Snoeischaren
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit material in de laatste week voor de vakantie op school te brengen?
Verder houden op woensdag 21 december de kinderen en leerkrachten een kerstviering in de eigen groep.

Foardrachtskriich 25 november
Vrijdag 25 november werd de gemeentleijke Foardrachtskriich gehouden. Vanuit onze school waren
Siënna, Silke, Mette en Hannah afgevaardigd. Siënna mocht als eerste van de avond, dus dat was extra
spannend. Alle vier de meiden hebben het heel goed gedaan. Het was een geslaagde avond.

Kalender
Woensdag 30 november
Donderdag 1 december
Maandag 5 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari

Uiterlijk inleverdatum schoenendoos
Mearke voor groep 5 t/m 8
Sinterklaasviering op school
Kerstontbijt & Kerstknutselen op school
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
Nieuwjaars”borrel” op school, 8.30 – 9.00 uur

Elke wijze uil begon ooit
als uilskuiken

