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Start thema MILIEU
Groep 8, 1e kookles op het Zuyderzee Lyceum
Ouderavond
De week van het geld,
met op de 15-03 een gastles voor groep 8
Sociale vaardigheden 3e gastles, groep 8
Groep 8 2e kookles op het Zuyderzee Lyceum
Open dag
‘Wij trekken aan de bel’ 13.00 uur
Grote Rekendag
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
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2e Paasdag, leerlingen vrij
Start thema De uitvinder
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Thema week Aandacht voor de 2e Wereldoorlog
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

WELKOM
Cas van Buuren is deze week gestart in groep 5.
Wij wensen hem een hele fijne tijd toe!

GROEP 5
Juf Baukje heeft nog een paar weken zwangerschapsverlof. Vanaf 12 maart staat zij op
maandag t/m donderdag weer voor groep 5. Juf Manon blijft op vrijdag.

EDUROBICS
Vorig jaar hebben alle scholen in Friesland een ‘Meccanoid’ robot ontvangen vanuit het
‘Edu Robotics’ project van het Innovatiecluster Drachten. Deze robot is enthousiast door
groep 7 in elkaar gezet en geprogrammeerd. Op woensdag 21 februari vond het
‘Edu Robotics’ evenement in de Harmonie te Leeuwarden plaats, waar juf Hendrika met vier
leerlingen naartoe is gegaan.
Het is een ochtend geweest waar de kinderen meer kunnen zien van techniek en robotica en
waar André Kuipers een presentatie komt geven over techniek en wetenschap.
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OUDERAVOND
Dinsdag 6 maart is de ouderavond gepland met als thema GROEI.
Op deze avond worden er verschillende workshops aangeboden door:
Prokino, Renske Zielman: ‘Sta stevig in je schoenen!’
Iedereen heeft zo zijn eigen manier van reageren. Maar is elke manier wel handig in elke
situatie? In deze workshop leren we over hoe we ons eigen gedrag kunnen aanpassen
afhankelijk van de situatie. We kijken ook naar onze kinderen, hoe reageren zij? En nog
belangrijker, hoe kunnen we hen helpen om in moeilijke situaties passend gedrag te laten
zien? We gebruiken een beproefde en toegankelijke methode waar je gelijk mee aan de slag
kunt!
Kinderfysiotherapeut, Geeske van Kesteren-Zonderland:
Groei en ontwikkeling van kinderen 4-12 jaar: ‘Blijf in beweging’
“Mijn kind struikelt veel, mijn kind is een beetje onhandig, mijn kind schrijft onleesbaar of
heeft moeite met veters strikken”.
In deze workshop vertel ik over de motorische ontwikkeling en de variatie daarin van het
schoolgaande kind. Wat past bij de leeftijd van je kind. Wat kun je doen om de kinderen te
motiveren te bewegen en wanneer kun je hulp inschakelen van een Kinderfysiotherapeut.
Logopediste, Tineke Kuizenga: Interactieve workshop
Logopedie Lemmer is een allround logopediepraktijk en biedt onderzoek, advies en
behandeling aan volwassenen en kinderen op het gebied van spraak, taal, adem, stem,
mondgedrag & mondmotoriek, eten & drinken, slikken en gehoor.
Tijdens de ouderavond bieden wij een workshop aan, passend bij het thema ‘GROEI’. Je
ontvangt informatie over wat Logopedie Lemmer allemaal te bieden heeft. Tijdens de
interactieve workshop ervaar je hoe het is om een TOS (taalontwikkelingsstoornis) te
hebben en bespreken we hoe je de spraak- en taalontwikkeling van je kind kan stimuleren.
Uiteraard krijg je tips om thuis mee aan de slag te gaan!
De bibliotheek, Yvonne Dijkstra: ‘Wie opgroeit met boeken, groeit door boeken’
Waarom zijn voorlezen en lezen nu eigenlijk zo belangrijk? Waarom vindt mijn kind lezen
niet of minder leuk, hoe kan ik daar thuis bij helpen?
In deze workshop laat ik zien dat er voor ieder kind een boek te vinden is en liggen er een
heleboel verschillende soorten boeken klaar om lekker in te kijken.
Ik laat zien welke werkvormen met kinderen mogelijk zijn om zoveel mogelijk leesplezier te
krijgen!
Wij zien u graag op 6 maart!
U zult geïnspireerd naar huis gaan.
Om iedereen de kans te geven een workshop te volgen, horen we graag of u komt.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldstrook op de uitnodiging,
die uw kind vrijdag mee naar huis krijgt.
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SCHOOLREISJES
De groepen 1, 2 en 3 gaan donderdag 7 juni op schoolreis naar het Sprookjeshof in
Zuidlaren.
Groepen 4 en 5 gaan vrijdag 13 juli naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Zij gaan daar
met de veerboot varen, een waterproject doen (met zand en water bouwen) en een
speurtocht (met spelletjes erbij) doen. Ze krijgen patat met mayonaise en een ijsje en we
gaan met de bus.
Groepen 6 en 7 gaan vrijdag 13 juli naar Hellendoorn.
Het schoolkamp van groep 8 is in Heeg: zij gaan van 18 t/m 20 juni naar Stayokay en hebben
daar verschillende (watersport) activiteiten.
De leerkrachten laten u binnenkort weten wat de kosten van het schoolreisje en schoolkamp
zijn.

DE PANNAKOOI
De kaarten- en flessenactie heeft € 702,35 opgeleverd.
Wat een geweldige opbrengst, iedereen hartelijk bedankt!
Onze aanvraag voor een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns Frylân is gehonoreerd, dat
betekent dat het budget voor de pannakooi nu bijna rond is! We wachten nog op een
bijdrage van Jantje Beton.

THEMA MILIEU
De Gemeente Fryske Marren en Stichting Groen Doen willen de bewustwording van
zwerfafval onder de jeugd op een positieven en tastbare ludieke manier stimuleren.
Daarvoor heeft ‘Plastic Circle’ een programma ontwikkeld dat tot doel heeft kinderen
bewust te maken dat plastic afval waarde heeft. Zij verzorgen gastlessen in alle groepen die
direct na de voorjaarsvakantie starten.
Doel van de gastles is dat de kinderen in ongeveer drie kwartier bewust worden van
zwerfafval en de plastic soep en dat afval een waardevolle grondstof is. Je kan er immers
nog hele mooie en nuttige dingen van maken. Dit gebeurt op een positieve en interactieve
wijze.
Op school wordt op 5 maart een inzamelpunt/koker geplaatst. Gedurende 4-6 weken
kunnen plastic doppen en deksels van plastic flessen of pindakaaspot ingeleverd worden op
school in de daarvoor bestemde ‘koker’. Door middel van een meter op de koker, houden
we bij hoeveel doppen er al inzitten. Het inzamelen wordt beloond met een knikkertegel.
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Bij de eerste 1.500 doppen wordt er een knikkertegel op een centraal punt in de school op
een standaard gezet, om de kinderen te herinneren waar ze het voor doen.
Waar gaan we voor? 4 tegels? Of misschien wel meer knikkertegels?! Dat betekent in totaal
6.000 doppen! Maar belangrijker nog is dat het thema afval en hergebruik wekenlang leeft
op school, thuis en in de buurt.

HVO/GVO
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit
en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als
openbare school neutraal.
Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Als aanvulling en ter verdieping hierop bestaat er levensbeschouwelijk vormingsonderwijs: GVO
en HVO. Deze lessen helpen de kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog
te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.
Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving, de grote aandacht voor vluchtelingen en de
aandacht voor diversiteit in geloof en voor polarisatie en radicalisering wordt het
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs van steeds groter belang.
GVO - Godsdienstig vormingsonderwijs:
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op
het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie; om te
ervaren wat geloof in het leven kan betekenen; om van jongs af aan te leren respect te
hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
HVO - Humanistisch vormingsonderwijs:
In deze lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een
open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen, ervaringen en ideeën te laten
onderzoeken op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en
vertrouwen.
Keuzemogelijkheden GVO en HVO
Het recht op GVO en HVO, dat ouders binnen het openbaar onderwijs voor hun kinderen hebben,
is wettelijk vastgelegd. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zowel de GVO als de HVO lessen
krijgen. Daarom bieden wij aan de kinderen in groep 7 de GVO lessen en aan de kinderen in groep
8 de HVO lessen. De ouders van kinderen in de betreffende groepen hebben hier bericht van
gehad.
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VEILIG VERKEER
In de Nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen bij de notulen van de Leerlingenraad
dat het de kinderen opvalt dat wanneer de kinderen uit school gaan er vaak auto’s onhandig
geparkeerd staan. De kinderen vinden het niet fijn om er dan langs te rijden, te lopen of te
fietsen en vinden het ook best gevaarlijk. Wilt u hier rekening mee houden en uw auto
parkeren op de parkeerplekken?

FOLDER
Wij hebben een folder gemaakt waarin te lezen is alles waar Tweespan voor staat.
Deze is huis aan huis op woensdag 21-02 bezorgd.
In de bijlage kunt u de digitale versie lezen.
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