9.45 uur Koffie drinken in de hal van de school
Hoera! Sint is weer in het land!
Sommige kinderen hebben zelfs al wat in hun
schoentje gekregen. Op de Lytse Twirre houden
we het nog een beetje bedeesd qua aankleding.
Langzamerhand richting 5 december zullen we
de ruimte wel steeds meer aankleden. De reden
dat we dit zo langzaam opbouwen is dat het
voor sommige kinderen echt teveel prikkels
zijn. Zij worden enorm geleefd door het hele
sint gebeuren en lopen zichzelf hierin voorbij. En daar wordt niemand vrolijk van!
De school is inmiddels mooi versierd door de
versiercommissie. Het ziet er gezellig uit.

Maandag 5 december zal Sinterklaas met
zijn pieten Wytgaard weer een bezoekje
brengen. Heel Wytgaard mag meegenieten
van dit prachtige feest. Het programma ziet
er als volgt uit:
8.30 uur Intocht in het dorp. ( Alle kinderen
gaan eerst in hun eigen klas)
9.15 uur Bij de peuters ( In de Lytse Twirre)

Heel Wytgaard is welkom!
10.30 uur Bij groep 1&2
11.15 uur Bij groep 3,4 & 5
11.45 uur Bij groep 6,7 & 8
12.00 uur – Op ziekenbezoek
Alle kinderen van school zijn om 12.00 uur vrij!



Maandag 5 december Sinterklaas Alle kinderen van school zijn om 12.00
uur vrij.



De inloopochtend van 6 december
komt te vervallen.



Vrijdag 23 december vieren we met
alle kinderen Kerstmis. Alle kinderen
worden dan om 8.00 uur verwacht.
Iedereen is dan om 13.15 uur vrij.



Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de
opvang gesloten. De eerste week
van januari is de opvang weer open

O jeee…
In groep 3,4 en 5 hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het thema ‘Ridders en Monniken’. Met heel veel enthousiasme hebben de
kinderen spullen mee van huis genomen en zijn
we aan de slag gegaan. Tijdens de taallessen
hebben we als leerdoel gesteld dat we willen
leren hoe we een maquette kunnen maken. Alle
kinderen zijn hiermee aan de slag gegaan, met
verschillende materialen. Zo heeft een groepje
een klooster van klei gemaakt, is er in de bouwhoek met de blokken gewerkt en is er een houten kasteel van heel vroeger gemaakt. Er was
ook een groepje die aan het metselen is geweest. Na de houten kastelen kwamen immers
de stenen kastelen. Eerst gingen ze leren hoe je
moet metselen, wat is half-steen verband? Hoe
is onze school gemetseld? Daarna lekker zelf
aan de slag en er ontstond een prachtig kasteel!
Maar O jee… zonder te strijden met de vijand
begaf het kasteel zich en veranderde het in een
ruïne.. Gelukkig konden we een plan bedenken,
Evin van de bovenbouw hielp Jay, Mare en
Jildou om het kasteel weer op te bouwen. Door
goed samen te werken, veerkracht te tonen lukt
het de deze kinderen om weer helemaal in de
flow te komen. Er staat weer een prachtig kasteel. Bijna nog mooier.. want van verbeterpuntjes van het eerste kasteel zijn direct toegepast.
Knap gedaan!

Op dinsdag zijn er kooklessen. Dit betekent:
wegen, bakken, koken, mixen, kneden. Tjonge,
koken is nog best vermoeiend! We hebben al
een keer arretjescake gemaakt. Daarvoor moesten we chocola au bain Marie smelten en flink
wat koekjes kruimelen!
De spaghetti bolognese was best ingewikkeld
met alle ingrediënten. En bleekselderij bleek
eigenlijk superlekker! (Ook met pindakaas!)
Afgelopen week hebben we pepernoten gebakken. Bloem, suiker, boter en kruiden, alles
moest zelf afgewogen en gekneed worden!
Alleen de oven
werd door juf
Marion gedaan.
En wat waren ze
lekker!

Op donderdag zijn er schilderlessen. Marien
leert ons allerlei manieren om onze schilderijen
net wat mooier en meer bijzonder te maken.
Leuke reactie die we kregen: ‘Juf! Ik kan eigenlijk heel mooi schilderen! Dat wist ik helemaal
niet!’
Deze TOP arrangement lessen duren tot de
eerste week van december. In maart start het
Medialab! Tegen die tijd meer informatie hierover.

Op de Lytse Twirre spreken we zowel fries als
nederlands. Ook in de ruimte hangen
themawoorden in het fries. Anita en Grytsje
doen enorm hun best om de echte friese
woorden te gebruiken zodat de kinderen zich
deze woorden ook eigen kunnen maken. Zij
spreken namenlijk altijd fries. Ook tegen u als
ouder/verzorger.

Binnenkort worden we getest of we goed
genoeg bezig zijn met de friese taal in de
opvang.
Is dit het geval, dan mogen we ons voortaan
officieel een tweetalige opvang noemen!
Vanaf nu plaatsen we ook af en toe in de
nieuwsbrief stukjes in het fries.
Hieronder een Sinterklaasliedje in het fries.
Fijn zingen samen!

Er zijn wat nieuwe gezichten bij de Lytse Twirre
de laatste tijd. Gelukkig is er ook altijd een bekend gezicht bij wat ervoor zorgt dat het voor
de kinderen niet helemaal nieuw is.
BSO en Peuter
Afgelopen maand hebben we wat uitgeprobeerd.
Namelijk wat het effect op de peuters en Bso
kinderen zou zijn wanneer we op dinsdag en
donderdag in school de opvang hebben in
plaats van op de Lytse Twirre.
De reacties van de kinderen zijn super. De peuters kunnen nu lekker hun gang gaan zonder
rekening te hoeven houden met de allerkleinsten. Ook is er nu alle aandacht en ruimte voor
hen.
Voor de Bso lijkt hetzelfde het geval. Ze hebben
hun eigen speelplekken en kunnen meer hun
eigen gang gaan. We zijn ook benieuwd naar de
reacties van u als ouder/verzorger.
In de komende tijd willen we het speel lokaal
optimaliseren. Er komt meer peuter en bso
speelgoed en de hoeken worden veel specifieker ingericht.

www.tjroordaschool.nl
Op onze website staan regelmatig leuke verslagen en foto’s van allerlei bezigheden binnen ons
Kindcentrum. Tevens vindt u hier de kalender
voor het hele schooljaar

