12.30 start Kindcentrum got talent! In deze
show kun je laten zien wat je talent is of wat je
erg leuk vindt om te doen. Hierbij valt te denken aan: playback, muziek, zang, cabaret, een
trucje, voorlezen enz.
13.30 uur delen we de oorkondes uit voor het
verkleden.
13.40 uur gaan we allemaal terug naar onze eigen klas waar we de dag afsluiten.
Dinsdag 9 februari a.s. vieren we met z’n allen
(alle kinderen van ons kindcentrum) carnaval.
Het programma ziet er ongeveer zo uit:
8.30 uur tot 9.00 uur starten we de dag met een
catwalk. Iedereen mag verkleed komen en een
‘show’ lopen.
Van 9.00 uur tot 9.30 uur gaan we een lawaaioptocht houden door het dorp. Hiervoor mag je
iets meenemen wat lawaai maakt. Een muziekinstrument, een pan of iets anders, maakt niet
uit wat.
9.30 uur start er een circuit waarbij we in heterogene groepjes steeds 10 minuten allerlei activiteiten doen. Voor de peuters geldt dat we na
de lawaaioptocht gaan fruit eten en plassen/verschonen.
Van 10.00 uur tot 10.15 uur hebben we pauze.
Van 10.15 uur tot 11.45 uur gaan de peuters en
de kleuters een circuit doen in het speel/leerlokaal.
Groep 3 t/m groep 8 speelt dan het Piramidespel.
Om 11.45/ 12 uur kunnen de peuters weer opgehaald worden vanuit het speel/leerlokaal. Om
11.45 uur gaat de rest van de kinderen eten en
daarna spelen we met z’n allen buiten tot half
één.

Voor het circuit voor de jongste kinderen hebben
we twee hulpouders nodig. Opgave kan via de
mail van groep 1-2 of via hoolsema@kinderopvangfriesland.nl

Afgelopen maandag is er een ouderavond geweest waarin Tineke Dijkstra (trainer Gordon
methode)het met ons heeft gehad over opvoeding. Wanneer en waardoor heb je het idee dat
het lekker loopt, maar ook: wat zijn de dingen
waar je tegenaan loopt in de opvoeding? En hoe
kun je hiermee omgaan? Tineke heeft uitgelegd
wat bij ons kindcentrum bij de jongste kinderen
(0-4)de uitgangspunten zijn voor de opvoeding.
Vervolgens heeft Anton de Vries van Stenden
uitgelegd wat Building Learning Power nou eigenlijk is, en hoe het werkt. Bij de schoolgaande
kinderen van ons kindcentrum wordt gewerkt
met Building Learning Power en dit sluit prachtig aan op de manier hoe gewerkt wordt met de
jongste kinderen. Er is deze avond een kijkje ge-

geven in de keuken van onze werk en leermethodes.
Ook is er aan het begin van de avond heel kort
een terugkoppeling gegeven door de KC raad
(voorheen de Oudercommissie van de kinderopvang en de MR). Onze samenvoeging ervaren
we allen als zeer positief. Het is af en toe even
wennen wie stemrecht en/of adviesrecht heeft
in bepaalde zaken, maar daar komen we met
z’n allen zeker uit!
De notulen zullen voortaan online in te zien zijn.

Marion gaat per 20 februari met zwangerschapsverlof. Dit houdt in dat 18 februari haar
laatste werkdag is. Toch zult u haar de komende
weken al niet meer werkzaam aantreffen op de
groep. Dit is helaas iets te pittig geworden. Wel
zult u haar nog regelmatig zien i.v.m. haar andere werkzaamheden.

Wat een plezier hadden de peuters en de kleuters met het gezamenlijk voorgelezen worden
en spelen in het speel/leerlokaal! Voor sommigen is het even wennen. Groep 2 is al best wel
groot. En sommige peuters ook nog best klein!
Toch wordt er volop gespeeld en geleerd.
Het is prachtig om te zien hoe de verschillende
beroepen worden uitgeoefend.
Voor nu staat er elke dinsdag een juf of leidster
ingepland om interactief met de kinderen voor
te lezen in zowel het Fries als het Nederlands.

Op de donderdag is het nog even puzzelen
i.v.m. de gymtijden van de kleuters.

Afgelopen dinsdag zijn we met de peuters en
kleuters naar de centrale bibliotheek in Leeuwarden geweest. In verband met de nationale
voorleesweken werd er door iemand van de bibliotheek voorgelezen uit het boek: ‘we hebben
er een geitje bij’.
Uw peuter of kleuter kan er vast nog wel iets
van vertellen! Mocht u willen weten waar het
boek over gaat: op de Lytse Twirre ligt hij klaar
om bekeken te worden!

Op de ochtend van het verschijnen van deze
nieuwsbrief komt de ambulance langs bij ons
kindcentrum! Uw kind kan er vandaag vast
meer over vertellen!

I.v.m. de ijzelvrije dagen komt de extra vrije dag
op dinsdag 29 maart te vervallen. De kinderen
gaan dan dus gewoon naar school.

Donderdagmiddag 11 februari zijn alle kinderen
om 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.

In eerdere nieuwsbrieven heeft gestaan wat de
Meitinker voor u als ouder kan betekenen. Ria
Hobert heeft in ons Kindcentrum (kamer IB-er )
iedere eerste dinsdag van de maand van 11.0012.00 uur spreekuur waar u terecht kunt met al
uw vragen. De eerstvolgende datum is dinsdag
2 februari.
Mob.: 06 12510180 Dorpenteam: 0566 62515
Een afspraak maken mag, maar hoeft niet

Bij de jongste kinderen van 0-4 jaar wordt elk
jaar het kind dossier ingevuld. Dit houdt in dat
de ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht door middel van observaties. Op dit moment zijn de meeste kind dossiers weer ingevuld en krijgt u deze mee ter inzage. Vervolgens
kan er een 10 minuten gesprek worden gepland
wanneer u dit wilt.

Binnenkort komt er op school iemand met een
koffer vol oude spullen... Rommel? Nee! Gebruiksvoorwerpen die we vandaag de dag nog
kennen, maar dan anders.
Groep 3 en 4 gaat samen met iemand van
Tresoar deze oude voorwerpen ontdekken, bekijken en uitproberen.
En hoe ziet dat voorwerp er nu dan uit? En hoe
over 100 jaar.... dat gaan de leerlingen samen
met hun klasgenoten uitvinden.

