Op dit moment gebeurt er van alles in ons Kindcentrum. Er lopen verschillende projecten waar
u waarschijnlijk allemaal op de een of andere
manier wel iets van heeft gehoord of in veel
gevallen ook zelf bij betrokken bent. 15 maart is
een uniek leesproject gestart voor alle kinderen
van 2-6 jaar. Alle ouders waren hiervoor uitgenodigd. Ontzettend veel ouders hebben zich
hiervoor opgegeven en waren de eerste avond
aanwezig en ontvingen een eerste prentenboek
in hun “eigen” taal. Meertaligheid en woordenschatontwikkeling vergt een goede aanpak. Uit
onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen
zich ontwikkelen in hun moedertaal, dit positief
uitwerkt. Voorlezen is een prachtig middel om
nieuwe woorden te leren en woordenschat uit
te breiden. Daarnaast is het fijn om met je kind
te lezen. Het enthousiasme is groot onder ouders maar ook zeker onder de kinderen!
Daarnaast wordt er door een 28 kinderen van
ons Kindcentrum hard gewerkt aan de dorpsvisie. Dit gebeurt in de naschoolse activiteit o.l.v.
onze cultuurcoach Onno Spreij. Vrijdagavond 7
april zullen de kinderen deze visie presenteren
aan het dorp. Over het vervolg van dit traject
krijgen de kinderen binnenkort informatie.



25 maart oud papier Fam. Poelstra



28 maart 8.30 uur Koffieochtend
met opvoedthema’s



29 maart Himmelwike



3 april Kijkavond 19.00 uur



6 april Paasviering



7 april presentatie dorpsvisie op
jaarvergadering dorpsbelang.
20.00 uur!



10 april ouders welkom bij de
Schoolschrijver tussen 8.30-11.45



14 april t/m 17 april PASEN knd vrij



18 en 19 april IEP Eindtoets groep 8



21 april Koningsspelen




22 april oud papier S.Bakker-Jissink
22 april t/m 7 mei MEIVAKANTIE

Dan onze schoolschrijver…..
Wat zijn wij blij met onze schoolschrijfster. Zij
weet op een hele bijzondere manier kinderen te
betrekken bij alles wat te maken heeft met taal.
Zowel in het Fries als in het Nederlands. Kinderen lezen, schrijven, stellen vragen. Maandag
10 april bent u als ouders weer welkom om aan
te schuiven in de lessen van onze Schoolschrij-

ver. Ook zal de kijkavond van 3 april in het teken staan van de schoolschrijver.
Tip: Volg onze website of facebookpagina voor
verslag en vervolg van deze mooie projecten.

Het is al eens vaker genoemd, maar een Kindcentrum kan niet zonder hulp van ouders. Samen bouw je aan een Kindcentrum en soms zijn
dit ook klusjes waar je echt even de handen uit
de mouw moet steken. Zoals u kunt zien is ons
plein weer mooi opgeknapt. Deels is dit gebeurd op de NL doet dag, maar ook de week
ervoor zijn er vaders hard aan het werk geweest. Ook achter de schermen wordt er hard
meegewerkt aan allerlei zaken binnen ons Kindcentrum. Zo kunt u denken aan onze Oudervereniging, de moeders van de luizencontrole, de
KC raad, het beheer van de website en alle andere hulp die links en rechts wordt geboden.
Hier zijn wij heel blij mee en wij willen iedereen
daarvoor enorm bedanken!

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een
eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheden. Scholen mogen zelf kiezen welke
eindtoets ze afnemen. Wij kiezen vanaf dit jaar
voor de IEP eindtoets. De IEP Eindtoets is een
papieren eindtoets die zo is samengesteld dat
alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten
zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal
en rekenen. De eindtoets start met makkelijke
opgaven, die oplopen in niveau. De IEP eindtoets besteedt veel aandacht aan de formulering van opgaven. De vragen bij rekenen zijn
zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite
met taal hebben, niet struikelen over de vraagstellen.
De toets zal op 18 en 19 april worden afgenomen. Wij wensen alle groep 8 kinderen veel
succes!

Beste ouders,
Wij (Sven en Tyme) vertellen over de rekendag.
Juf verdeelde ons in tweetallen. We moesten
samen een plattegrond maken van een vakantie
huisje. We mochten 100 vierkante meters gebruiken. In overleg moesten we het vakantiehuisje inrichten. Er moest een bed, bank, wc
enz. inkomen. We moesten hiervoor de leerspier samenwerken gebruiken. De opdracht was
best lastig, maar omdat het samenwerken goed
ging kwamen we uit de opdracht.

Onze moestuintjes zijn weer klaar voor plantjes
en stekjes. Heeft u plantjes/stekjes over? Wij
zouden dan graag een aantal in onze moestuin
willen planten.
Alvast bedankt!

Aanstaande dinsdag staat er weer een koffieochtend gepland en bent u van harte welkom!
Hieronder een verslag van de vorige bijeenkomst.

Vanmorgen was de eerste koffieochtend met
opvoedthema's.
De koffie en thee stond klaar en de tafel lag vol
informatie en materialen om het gesprek op
gang te brengen. Dat was echter niet nodig.
Jolanda Verschure (pedagoog) en Femia van der
Wal (dorpenteam) konden samen met de aanwezige ouders het gesprek op een vlotte en
open manier prima gaande houden. Met name
de ongedwongen sfeer maakte dat er al snel
vrijuit gesproken werd over diverse (vaak lastige) onderwerpen binnen de opvoeding. Zo ging
het onder andere over het grenzen stellen aan
het gebruik van de diverse media bronnen en je
daar dan ook aan houden. Naar mate de kinderen ouder worden blijkt het lastiger de regels
strak toe te passen en is dat dan persé verkeerd? Of is daar dan ook wel weer een mouw
aan te passen? Erg leuk om een kijkje in elkaars
gezin te nemen door deze gesprekken. De tips
en trucs van een ander mee te nemen en er je
voordeel mee te doen.
Zo ging het bijvoorbeeld ook over kinderen die
niet tot spelen komen wanneer ze alleen zijn.
Ieder gezin en iedere gezinssamenstelling is
anders, vriendjes en vriendinnetjes worden
soms makkelijk gemaakt, soms ook juist niet.

Hoe stimuleer je een kind zodat het toch tot
spelen komt. Interessante vraagstukken met
vaak geen pasklaar antwoord, maar wel heel fijn
om het er met elkaar over te hebben.
Dinsdag 28 maart is er opnieuw een dergelijke
koffieochtend op school.
Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is
niet nodig.

