Op dit moment lopen er twee projecten vanuit
de subsidie van de gemeente Leeuwarden
“Kansen voor Kinderen”. Bij het leesproject zijn
enorm veel ouders en kinderen betrokken en
het wordt als zeer waardevol ervaren. Ook het
project rondom het ontwikkelen van dorpsvisie
loopt geweldig. Op de dorpsbelang vergadering
hebben een groot aantal kinderen dit gepresenteerd. In de volgende link kunt u een onderdeel
bekijken van de presentatie (even knippen en
plakken).
Een prachtige film, gemaakt door de kinderen
van Kindcentrum Wytgaard.
https://youtu.be/pPTtPps_OAg

Het leesproject loopt nog wel even door en
ook het project over dorpsvisie van Meester
Onno krijgt na de vakantie een vervolg. De
kinderen hebben deze week een uitnodiging mee gekregen en kunnen zich weer
aanmelden. Dit mag eventueel ook via
directie@kindcentrumwytgaard.nl
Voor alle kinderen weer een mooie kans om
bezig te zijn met toneel spelen, dansen en
schrijven.
De eerste workshop is dinsdag 9 mei!



21 april Koningsspelen



22 april oud papier S. Bakker



22 april t/m 7 mei Meivakantie



15 mei inloopochtend



16 mei 10 minuten gesprekken

(door kinderen van de bovenbouw)
Alle kinderen hebben een gesprek gehad met
juf over een doel. Tijdens het gesprek heeft
iedereen een leerdoel uitgekozen waar wij nu
aan gaan werken. Het is de bedoeling dat iedereen het in juli klaar heeft. Voor zo’n leerdoel
heb je tijd en rust nodig.
Ik ben Jesse, mijn doel is om beter te worden in
begrijpend lezen. Mijn reden is dat als ik een
hoog niveau wil, ik beter moet worden in begrijpend lezen. Ik ga er thuis ook soms mee bezig. En als we bezig zijn met Nieuwsbegrip en als
ik heb klaar heb ga ik zo snel mogelijk Nieuwsbegrip Online doen.
Ik ben Monika en mijn leerdoel is om de tafels
snel uit mijn hoofd te leren. Ik heb dat leerdoel
gekozen omdat ik daar nog moeite mee heb. Ik
oefen met oefenbladen van rekenen en ik oefen
ook op rekentuin de tafels. Juf helpt mij ook en

dat is fijn. Thuis oefen ik ook met de tafels samen met mijn vader. Dinsdag kon ik ook snel
33x33 uitrekenen. Ik vind dan het goed gaat en
daardoor voelt het ook fijner.

Dinsdag 16 mei zijn weer de 10-minuten gesprekken. U kunt zich hier voor aanmelden bij
de groepsleerkracht voor woensdag 10 mei.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de
vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim
voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens
de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni
zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.

Misschien heeft u het al gemerkt, maar de mailadressen van ons kindcentrum zijn aangepast.
Voor de Lytse Twirre en de KCraad is een nieuw
adres aangemaakt.
Onderstaand de juiste mailadressen:
groep12@kindcentrumwytgaard.nl
groep345@kindcentrumwytgaard.nl
groep687@kindcentrumwytgaard.nl
ib@kindcentrumwytgaard.nl
info@kindcentrumwytgaard.nl
directie@kindcentrumwytgaard.nl
ov@kindcentrumwytgaard.nl
delytsetwirre@kindcentrumwytgaard.nl
kcraad@kindcentrumwytgaard.nl

Maandag 15 mei is er van 8.30 uur tot 9.30 uur
een inloopochtend voor alle ouders van ons
Kindcentrum. Deze ochtend staat de koffie en
thee klaar en is het mogelijk om met elkaar in
gesprek te gaan over verschillende onderwerpen die spelen binnen ons Kindcentrum. Sandra
sluit deze ochtend aan. Voor persoonlijke vragen kunt u altijd een afspraak met Sandra maken.

Ze zijn al geweest en komen er ook weer aan.
De feestdagen! Ook wij zijn een aantal dagen in
het jaar gesloten.
Hieronder nog even een overzichtje.
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Dagen tussen kerst en
oud-en-nieuw

Zondag 1 januari 2017
Maandag 17 april 2017
Donderdag 27 april
2017
Donderdag 25 mei
2017
Vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 25 december
t/m vrijdag 29 december 2017

We hebben een nieuwe medewerker bij de
Lytse Twirre, Gerja Terpstra.
Gerja praat Fries. En dat is niet omdat ze een
‘stugge Fries’ is, maar dit heeft te maken met
ons friestalig beleid 
Ook zal Gerja wel op schoenen lopen binnen in
de Lytse Twirre. Dit is in verband met hielspoor,
waardoor ze een goed voetbed nodig heeft.
Hieronder stelt zij zich even voor!

Hallo,
Graag zou ik mijzelf
aan u willen voorstellen.
Mijn naam is Gerja
Terpstra en woon in
Deinum. Per 3 april
kom ik het team op
"De Lytse twirre"
versterken.
Zelf heb ik 2 kinderen in de leeftijd van 18 en 16.
Ik ben sinds 2010 werkzaam bij Stichting Kinderopvang Friesland. Daarvoor ben ik bijna 20
jaar werkzaam geweest als z-verpleegkundige
bij Talant.
In m'n vrije tijd ben ik graag buiten. Verder ga ik
graag af en toe naar het theater, doe ik aan
fitness en mag ik graag een weekendje weg
gaan.
Ik hoop op een leuke samenwerking...
Mocht iemand nog vragen hebben dan hoor ik
het graag.
Tot ziens....
Vriendelijke groet;
Gerja Terpstra

We ontkomen er niet aan dat ondanks dat Gerja
aardig wat uren bij ons werkt er toch af en toe
inval nodig is. We hadden Liesanne, Yteke en
Bibi bijvoorbeeld regelmatig bij ons over de
vloer.
Maar helaas hebben zij momenteel allemaal
vaste plekken waar ze werken en kunnen ze ons

nu niet meer uit de brand helpen.
Ook Lisa werkt op dinsdag en donderdag ergens
anders. Gelukkig kunnen we haar op woensdag
en vrijdag altijd wel inzetten.
We hebben nu Stephanie als nieuwe invalkracht. Zij vindt de BSO kinderen een fantastische doelgroep, en zal daar dan ook zeker te
vinden zijn wanneer er inval nodig is.
De komende vakantie komt ze ons team al versterken.

Bij ons op de Lytse Twirre leren de kinderen al
vroeg hun broodjes eten met vork. Ook mogen
de kinderen vanaf zo’n 1,5 a 2 jaar zelf hun
broodjes smeren met een mes. (Overigens een
plastic mes om de afgesneden vingers enigszins
te beperken.) Ook van de Bso kinderen verwachten we dat zij eten met mes en vork. Thuis
is dit niet altijd zo, en dit vinden we ook absoluut geen punt. Er wordt tijdens schoolvrije
dagen dus nog wel eens wat gemopperd omdat
het thuis nooooooit zo hoeft! Toch redden alle
kinderen zich er prima mee.

