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Hoewel de herfstvakantie alweer bijna in zicht is, is het nu pas tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Nieuwe leerling
Sinds kort zit Benthe Jilderda bij ons op
school. Zij wordt 30 september 4 jaar oud. Van
harte welkom op onze school, Benthe! We
hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben.

Smaaklessen
Vorige week kregen de kinderen van onze school bezoek van een heleboel “smaakexperts”. Zij hebben de
kinderen van alles geleerd over hoe je smaak werkt, wat vind je lekker en wat vind je vies en nog veel
meer. Er werd heel wat afgeproefd, -gevoeld en –geroken. Op de website van school staan twee verslagen
van leerlingen over deze middag. Ook kunt u een aantal foto’s van deze middag bekijken.
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Informatie gym
Vanaf komende week, 3 oktober, beginnen de gymlessen in de zaal weer. Dit houdt in dat de kinderen
van groep 3 t/m 8 op maandagmiddag met de bus naar de sporthal in Easterein zullen gaan. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind(eren) in ieder geval een sportbroekje, een T-shirt en schoenen om in de zaal te
gymmen mee hebben? Vooral de schoenen zijn van belang, want op blote voeten mag er niet gegymd
worden (i.v.m. veiligheid en hygiëne).

Kinderpostzegels
Woensdag 28 september komen de leerlingen van de bovenbouw weer langs de deuren met de
Kinderpostzegelactie. U kunt bij de kinderen uw bestelling doorgeven. Nieuw dit jaar is dat de bestelling
vanaf 9 november via de post bij u wordt bezorgd.

Kinderboekenweek
Van 5 tot 16 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Voor altijd jong”,
over kinderen en grootouders en alles wat daar tussen zit. Op school zullen wij ook de nodige aandacht
besteden aan de Kinderboekenweek. Zo komt er iemand op school voorlezen en zullen de kinderen bezig
gaan met het maken van een kunstwerk voor de Kinderboekendag in Terherne.
OPROEP: We zijn op zoek naar fotoalbums met oude foto’s (van uzelf of, liever nog, opa en oma).

Foardrachtskriich
Het duurt nog even, maar in november wordt weer de jaarlijkse gemeentelijke Foardrachtskriich
gehouden. Op school wordt een voorronde gehouden, waarvan u de datum nog krijgt.
OPROEP: Wie heeft er thuis Friese dichtbundels (Tutte mei de Linten o.i.d.) die wij zouden kunnen
lenen?

Kijkavond
Op woensdag 12 oktober is er een kijkavond, waarop u kunt bekijken wat de leerlingen gemaakt hebben
m.b.t. de Kinderboekenweek. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Net zandbak
De zandbak op het schoolplein wordt ook na schooltijd regelmatig gebruikt om in te spelen. Dat is heel
fijn, want daar is hij ook voor. Zou u, wanneer uw kind(eren) erin gespeeld heeft/hebben, ervoor kunnen
zorgen dat het net er weer overheen gaat? De katten in de buurt vinden het een erg fijne kattenbak.
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Typles groep 6-7-8
Binnenkort krijgen de ouders van leerlingen uit groep 6-7-8 informatie over de mogelijkheid van het
volgen van typles via school (op school of thuis).

Bomberbot
U heeft het wellicht al gelezen in de Doarpsskille, maar groep 5 t/m 8 is begonnen met het vak
“Programmeren”. In eerste instantie was het een pilot, maar deze bevalt zo goed dat wij besloten hebben
om het complete pakket aan te schaffen, zodat we de rest van het jaar ook verder kunnen gaan met deze
lessen, Bomberbot geheten. Met dit vak leren de kinderen de beginselen van het programmeren
(forloops, untilloops, algoritmes, relatieve richtingen etc.), maar ook andere vaardigheden zoals
samenwerken, logisch redeneren, mathematisch redeneren enzovoort.

Datum informatieve ouderavond
Op maandag 14 november wordt de informatieve ouderavond gehouden. Deze begint om 20.00 uur en is
zo rond 21.15 uur afgelopen. U krijgt t.z.t. nog een uitnodiging hiervoor.
Tot zover de nieuwsbrief van deze maand!

“ALS JE BIJ ONS OP SCHOOL EEN DAG
SPIJBELDE, WERD JE VOOR STRAF EEN DAG
GESCHORST. HAD JE 2 DAGEN VRIJ…”

