Wytgaard, 15 december 2016

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Koffieochtenden Wytgaard
Na het succes van de koffieochtenden die we
vorig jaar gehouden hebben, hebben we samen
met de GGD Fryslan, het dorpenteam en opvoedpunt Leeuwarden twee nieuwe data vastgesteld om koffieochtenden te houden. Dit
geeft de gelegenheid aan ouders die dat willen
om met de deskundigen over opvoeding te praten, waarin allerlei onderwerpen besproken
kunnen worden zoals: o.a. opvoedpartyspel,
speelgoed, zindelijk worden, slapen, regels &
grenzen, ik ben 2 en ik zeg ‘nee’, voor jezelf
opkomen, omgaan met social media. De koffieochtenden worden gehouden in het speellokaal
van de school, het start om 8.30 uur en er is een
vrije inloop. De eerste koffieochtend is gepland
op dinsdag 21 november en de tweede op
dinsdag 6 februari. Zie voor meer informatie de
flyer die op school en op de kinderopvang aan
het raam hangen.

Agenda


Donderdag 16 november: kinderen
middag vrij i.v.m. studiemiddag.



Dinsdag 21 november: Koffieochtend



Vrijdag 1 december: bezoek van
Sinterklaas, kinderen vanaf 12.00
uur vrij.



Zaterdag 2 december: oud papier,
fam. Thomas Roorda



Woensdagen 22 november, 29 november, 6 december en 13 december: schoolschaatsen groep 3-4-5.

Subsidie binnengehaald!
Op maandagavond 6 november mochten we als
school (Kindcentrum Wytgaard) naar de Rabobank komen om een cheque van maar liefst
1500 euro in ontvangst te nemen. Deborah
Burghoorn had namens de school een subsidie
aanvraag geplaatst om het vervangen van het
bootje waar te kunnen maken voor onze school.
Het project wordt bij de Rabobank bekeken op
aspecten als is het een project voor de gemeenschap, wie zijn er bij betrokken, heeft het dorp

er wat aan en willen wij dan het geld aan jullie
geven voor dit project. Het voorstel voor het
speeltoestel, dat bedoeld is voor school en opvang en de kinderen van het dorp werd met
veel enthousiasme ontvangen dus is de subsidie
een feit. De eerste 1500 euro zijn binnen. Jammer genoeg is dit nog niet voldoende om de
boot te vervangen door het klimtoestel dat de
kinderen graag willen. Zijn er nog meer ideeën
van andere mensen, heel graag!

Juf Simone met verlof
Vanaf a.s. vrijdag 17 november gaat juf Simone
met verlof. Lekker genieten van je vrije tijd en
straks van je kindje!!

Juf Brenda zal haar komen vervangen, van harte
welkom op onze school.

BLP groep 6-7-8
Geschreven door Silke Mulder, groep 7.
Wij hebben vanochtend gerekend, we kregen een opdracht van juf.
En die opdracht was moeilijk. We moesten
per groep maten in de goede volgorde leggen. Groep 6 de lengtematen, groep 7 de
oppervlaktematen en groep 8 de inhoudsmaten. Dat was niet makkelijk. We hebben
daar BLP voor gebruikt. Bijvoorbeeld doorzetten, want we waren er niet allemaal mee
eens en kwamen er niet helemaal uit. Dan
wil je soms opgeven. We moesten goed

samenwerken, want het kan niet in je eentje, dat was wel een moeilijk punt. We
moesten ook vragen aan elkaar stellen om
erachter te komen of het wel klopte. We
moesten natuurlijk ook aandacht houden
tijdens deze opdracht. Het aller moeilijkste
was om afleidingen te hanteren en niet met
de andere groepen praten, want dat gebeurde wel. We moesten ook in de groep
naar elkaar luisteren en niet door elkaar
heen praten, want iedereen heeft een andere mening . Sommige maten waren hetzelfde die moest je koppelen, daar waren
veel discussies over. We moesten wel logisch nadenken want het was niet een makkelijke opdracht. Toen het af was en in de
goede volgorde lag, gingen we het controleren met het rekenboek. Tot slot maakten
we er nog wat tekeningen bij om het te
verduidelijken.

Sinterklaas in het dorp!

Vrijdag 1 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)
9.45 uur Koffie drinken in de hal van de school

Heel Wytgaard is welkom!

10.30 uur Bij groep 1&2
11.00 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!

Naschoolse activiteiten
Samen met meester Onno wordt er druk geoefend voor het grote toneelstuk over Wytgaard.
Het wordt een spectaculair stuk over de toekomst van Wytgaard. Er komt zelfs een cruiseschip hierheen! Het leuke is dat er ook oudleerlingen van onze school meedoen met het
stuk.
Andere kinderen zijn bezig met de decors en
attributen die nodig zijn voor het stuk. Ook daar
wordt hard aan gewerkt en met veel plezier
onder leiding van juf Marien Buijs van schildersatelier Marineke.

Nijntje beweeglessen
Samen gymen en bewegen, wat is dat leuk! Fijn
dat er zoveel hulp is van ouders om samen met
peuters en kleuters te kunnen bewegen. Juf
Afke Smid verzorgt de lessen samen met juf
Nelleke. Alle pedagogisch medewerkers van de
opvang en de kleuterjuffen van school gaan in
mei een dag cursus doen zodat zij geschoold zijn
om in het vervolg deze lessen zelf te kunnen
geven. Aan het eind van deze lessen krijgen de
peuters en de kleuters een Nijntje beweegdiploma, en alle juffen ook!

