Wytgaard, 18 januari 2018

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
De agenda staat vol leuke
dingen!
De schoolschrijvers komen binnenkort, het
bouwvakkersfeest wordt een echte happening
en dan ook nog 2 februari, de toekomstvisie
voor Wytgaard!! En als toetje is het op vrijdag 9
februari ook nog eens carnaval. Tussendoor
moet er ook nog gefocust gewerkt worden aan
de CITO toetsen. Dit is een echte test voor onze
BLP vaardigheden! Laat je niet afleiden, zet
door als het moeilijk is, kijk naar jezelf of je
goed je best hebt gedaan en alle leuke dingen
vraagt een hoop van je interactie vaardigheden.
We zijn benieuwd hoe dit ons allemaal af gaat
in de komende weken.

FOCUS op de CITO
Vanaf maandag 22 januari gaan we met de hele
school de cito toetsen maken. Voor de ene
groep zijn het veel toetsen, voor de andere
groep een stuk minder. De kinderen zullen dit
vast thuis vertellen.

BLP in groep 1-2
leerspier interactie
Voor de kerstvakantie hadden we met de kleuters nagedacht over iemand helpen. Als je iemand helpt dan heb je een witte pet op. Je bent

Agenda


Maandag 22 januari: start afname
CITO toetsen



Donderdag 25 januari: schoolschrijvers



Vrijdag 26 januari: bouwvakkersfeest



Zaterdag 27 januari: oud papier
fam Roorda (Theo)



Ouderavond van 29 januari vervalt!



Vrijdag 2 februari: grootse toneelavond voor het hele dorp



6 februari: koffieochtend met
aanwezigheid van de GGD en dorpenteam.



Vrijdag 9 februari: CARNAVAL

te vertrouwen en je speelt dan niet de baas.
Iedereen kan wel ergens mee helpen. Op de
muur hadden we een witte pet geknutseld en
van alle kinderen hadden we een foto gemaakt.
Daarna mochten alle kinderen zeggen waar ze
iemand mee konden helpen. Sommige kinderen
konden goed puzzelen of bouwen. Er waren
kinderen die goed konden knippen en werken

met de kralenplank. Er waren ook kinderen die
goed konden troosten.
Als je een probleem had dan kon je altijd iemand vragen. Want iedereen kon wel ergens
mee helpen. Super handig toch!

25 januari: De Schoolschrijvers starten!
De schoolschrijvers Mindert Wijnsma en Dolf
Verroen komen op 25 januari om 12.30 uur
voor de eerste keer op school. Eerst gaan we
met de hele school kennismaken in de hal, ouders zijn hierbij van harte welkom. Dit duurt
tot ongeveer 13.00 uur. Daarna gaat het project
meteen van start en gaan de schrijvers bij alle
groepen langs om met de kinderen te bedenken
hoe ze de komende weken gaan invullen. Bij
elke groep zal de invulling anders zijn. Het leuke
aan het duo dat bij ons komt werken is dat de
ene Friestalig is en de ander Nederlandstalig.
Dat gaan we vast merken in de loop van de projectweken. Mindert en Dolf stellen zich hieronder op geheel eigen wijze aan ons voor.
Ouders worden ook betrokken bij het project,
daar komt t.z.t. meer nieuws over in deze
nieuwsbrief. Ook wordt er nog een bibliotheekbezoek gepland met de kinderen.
Aanvullende informatie over het project vindt u
onderaan de nieuwsbrief.

Eefkes foarstelle: Mindert Wijnstra, skriuwer en
ferhaleferteller
Op 25 jannewaris begjinne Dolf Verroen en ik
oan ús trajekt as skoalskriuwer op de Teake Jan
Roordaskoalle. Foar ús betsjut dat in moaie
útdaging om de bern fan Wytgaard entûsjast te
meitsjen foar lêzen en skriuwen.
Wy hiene by ‘De Schoolschrijver’ frege om in
lytse skoalle en ik bin bliid dat wy dy krigen ha.
Foar my is in skoalle mei mar trije groepen gjin
ûnbekend terrein. Ik ha mear as 30 jier yn it
ûnderwiis wurke en altyd op in lytse en in hiel

lytse skoalle. De sfear en de organisaasje op de
TJRskoalle fielt foar my dan ek hiel fertroud oan.
As skriuwer haw ik in soad foar bern skreaun,
likegoed foar de begjinnende lêzers út groep 3
as foar de betûfte lêzers fan groep 8. En miskien
kenne de bern my ek fan de searje ‘Fratsen’ dy’t
alle sneon- en sneintemiddeis te sjen is op Omrop Fryslân yn it programma Tomketiid.
Ik skriuw it leafst yn myn memmetaal en myn
bydrage as skoalskriuwer sil dan ek foar in grut
part Frysktalich wêze. Fierder bin ik geregeld op
paad as ferhaleferteller foar grut en foar lyts. Ik
hoopje de bern yn Wytgaard dan ek út en troch
op in moai ferhaal te traktearjen.
Fertelle, foarlêze, prate en skriuwe mei de
bern … ik hoopje dat der in fonkje oerspringt en
dat wy de kommende wiken in soad nocht en
wille ha sille meielkoar, net allinnich mei de
bern, mar ek mei it tiim en mei de âlders.
Mindert Wijnstra – www.mindertwijnstra.nl

Kijk maar eens op internet, zoek maar eens
wat op. Voor je het weet zit je met een zee
van woorden die je ook nog eens vlug moet
kunnen lezen.
Daarom vind ik schoolschrijven zo belangrijk.
Ik probeer kinderen plezier in het lezen bij
te brengen zodat hun woordenschat groter
wordt. Ook zelf schrijven is belangrijk. Iets
van je eigen gevoel op papier zetten lucht
op en denk eens aan brieven schrijven.
Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk, wat voor werk je ook doet.
En... boeken, verhalen lezen is goed voor je
fantasie.
En fantasie heb je in het leven nodig.
Juist voor de gewone dingen in het leven.
Ik hoop van de schoolschrijverij een plezierige tijd te maken.
Dolf Verroen

Mijn moeder vond lezen belangrijker dan
rekenen.
‘Als je niet kunt lezen,’ zei ze, ‘kun je in het
leven niets beginnen. Je hebt bijvoorbeeld
woorden nodig als er conflicten zijn, thuis of
op je werk. Als je niet kunt lezen, sta je al
gauw met je mond vol tanden. Juist voor
gewone dingen heb je woorden nodig en
die woorden leer je door veel te lezen.’
Ik denk dat dat waar is.

Vrijdag 26 januari: het
bouwvakkersfeest!
Afgelopen vrijdag is er hard gewerkt om de
opening van het feest zo luid en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Dit wordt een groot spektakel. De uitnodigingen spreken voor zich, we
hopen op een supermooie afsluiting van het
geweldige leesproject met als mooiste boek:
Kom uit die kraan!

Vrijdag 2 februari: De
meest verrassende voorstelling van 2018: Het wel
en wee van Wytgaard aan
Zee.

van Wytgaard. Na 20.30 uur is er een hapje en
een drankje en natuurlijk gaat dan de loterij
plaatsvinden. Dit spektakel mag u niet missen!!

Koffieochtend 6 februari

In dorpshuis De Twirre start het programma om
19.00 uur met een lekker kopje koffie of thee.
Ook kunt u hier lootjes kopen om mee te doen
aan de loterij waarbij leuke prijzen te winnen
zijn! Vergeet de portemonnee dus niet!! Onder
het genot van een bakje koffie kunt u rondkijken op de info-markt die is ingericht door alle
betrokkenen bij het Kindcentrum. Om 19.30 uur
begint de voorstelling, verzorgd door de jeugd

De tweede koffieochtend komt eraan. Daarbij
kunnen ouders in gesprek met de GGD Fryslan,
het dorpenteam en opvoedpunt Leeuwarden.
Deze ochtend geeft 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
koffieochtend wordt gehouden in het speellokaal van de school, het start om 8.30 uur en er
is een vrije inloop. Zie voor meer informatie de
flyer die op school en op de kinderopvang aan
het raam hangen.

Vrijdag 9 februari:

Vrijdag 9 februari is het carnaval. Net als ieder
jaar is er een catwalk om 8.30 uur met daarna
een lawaaioptocht. Breng spullen mee waarmee
je lawaai kunt maken zodat het hele dorp ons
kan horen!
Tussen de middag zal er voor een broodje
knakworst gezorgd worden, als het nodig is
breng dan nog wat te drinken en een extra
broodje mee. ’s Middags mag je je talent laten
zien op het podium. Als je een act bedacht hebt,
mag je die samen met Ymkje even doorspreken,
zij kan je nog wat tips geven om het zo leuk
mogelijk te maken. We gaan er dan met zijn
allen een leuke show van maken.

Nieuws over schoolschaatsen.
Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 3-4-5 op
schaatsles in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De
helft van de kosten van deze lessen krijgen wij
gesponsord door IJsclub Pier Thomas uit Wytgaard. Namens alle kinderen willen wij IJsclub
Pier Thomas bedanken voor deze sponsoring.
De kinderen hebben allen erg genoten van de
lessen!

Aanvullende informatie
over de schoolschrijvers
De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen
taalsterk te maken. Om echt verschil te maken,
verbinden de schrijvers zich een half schooljaar
aan hun school. Er gaat een prachtig team van
48 Schoolschrijvers aan de slag in Amsterdam,
Rotterdam, Noord-Brabant, Friesland, Groningen en - onze nieuwe regio’s - Limburg, Schiedam en Den Haag. Bekende Schoolschrijvers
zoals Janny van der Molen, Arend van Dam,
Maren Stoffels, Bies van Ede en Lydia Rood gaan
met de leerlingen aan de slag en vergroten het
leesplezier en de schrijfvaardigheid.
De Schoolschrijver bereikt met het intensieve traject ruim 11.000 kinderen, ouders
en leerkrachten op 50 basisscholen. Daarnaast worden nog meer scholen bereikt
met De Schoolschrijver-maand en de Academie. Het intensieve traject is een pro-

gramma waarbij De Schoolschrijver zich
een half schooljaar verbindt aan een basisschool met een hoog percentage kinderen met een taalachterstand. Het omvat
een programma voor leerlingen, ouders en
leerkrachten.

Gratis inloopspreekuur:
Maandag 15 januari van 14.30-15.30 uur
Maandag 29 januari van 14.30-15.30 uur

