Kinderkoepelkrant nr. 5 februari 2021
Pieter Feddesstraat 2, telefoon 058 2137478
Vredeman de Vriesstraat 21, telefoon 058 2137478
www.kinderkoepelleeuwarden.nl
kinderkoepel@pcboleeuwarden.nl
Twitter: @kinderkoepel

De Agenda:
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart: Alle basisschoolkinderen zijn deze dag vrij
Woensdag 17 maart: Deze studiedag gaat niet door, de kinderen worden deze dag op school
verwacht.

Personeel
Afgelopen zaterdag, 13 februari zijn meester
Richard en zijn vrouw Mandy trotse ouders
geworden van hun zoon: Benjamin Harvey de
Vries. Het gaat gelukkig goed met vader, moeder
en zoon.
Meester Richard neemt de komende zes weken
ouderschapsverlof op. Juf Miranda Rozenga is op
maandag, dinsdag en woensdag in groep 5a en
juf Tineke Bijleveld is er donderdag en vrijdag.

Diploma
Juf Maaike Boorsma heeft de afgelopen twee jaar
een HBO-opleiding gevolgd als pedagogisch
specialist.
Onlangs is juf Maaike geslaagd voor deze
opleiding, ook vanaf deze plek van harte
gefeliciteerd met dit diploma. We zijn ontzettend
trots op onze juf Maaike!
Lockdown
Dik 5 weken hebben de kinderen thuisonderwijs
gehad. Een pittige periode voor alle kinderen,
ouders en leerkrachten.
Gelukkig konden we 8 februari weer fysiek
starten.
Alle groepen hebben een eigen begin- en
eindtijd. Op de Vredemanlocatie is het voor
schooltijd erg druk op het plein. Wilt u in de
gaten houden dat uw kind ’s morgens niet te
vroeg naar school gaat? Er staat voor schooltijd
geen pleinwacht op het plein, de leerkrachten
komen de kinderen ophalen van het plein op de
tijd die per groep is aangegeven.
Gelukkig hebben we weinig zieke kinderen,
wanneer uw kind toch thuis is vanwege een
verkoudheid of andere klachten mag uw kind
weer naar school komen wanneer het 24 uur
klachtenvrij is (zie ook de brief van PCBO van
vorige week).
Bij vragen kunt u altijd met ons bellen of mailen
via de algemene schoolmail,
kinderkoepel@pcboleeuwarden.nl

Studiedagen
Na de voorjaarsvakantie zijn de
basisschoolkinderen nog een extra dag vrij. De
leerkrachten hebben dan een studiedag met alle
PCBO-medewerkers.
De studiedag van 17 maart gaat niet door, de
kinderen gaan deze dag gewoon naar school.
Schoolschaatsen groep 5, 6 en 7
We hopen dat de kinderen de afgelopen week
genoten hebben van de sneeuw en het schaatsen
op natuurijs.
Omdat de ijshal gesloten is vanwege corona kan
het schoolschaatsen helaas niet doorgaan.
Rapporten
We geven jaarlijks altijd twee keer een rapport
mee aan alle kinderen. Dit jaar kiezen we ervoor
om geen rapport mee te geven in februari.
Er worden ook geen Cito’s afgenomen in de
groepen 3 t/m 7. Groep 8 heeft de Cito’s wel
gemaakt omdat we deze resultaten nodig hebben
voor de plaatsingswijzer richting het voortgezet
onderwijs.
In week 9 en 10 worden alle ouders uitgenodigd
via de eigen leerkracht voor een gesprek via
teams. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw
kind gaat in de klas en hoe de voortgang is na de
lockdown-periode. U krijgt deze week een
uitnodiging via social schools.
Verwijsgesprekken groep 8
In de komende weken worden weer de
verwijsgesprekken gevoerd met de ouders en
kinderen van groep 8, hierbij gebruiken we de
plaatsingswijzer en onze eigen toets resultaten
en visie op de kinderen.
Woensdag 21 april is de eindtoets voor groep 8,
we gebruiken als eindtoets: Route 8.

Nieuws vanuit de BSO

Zittende aan mijn keukentafel, tijdens mijn
thuiswerkdag, schrijf ik vandaag, terwijl het
buiten koud is en sneeuwt, onze BSOnieuwsbrief.
Tot aan 28 februari zijn wij straks al wekenlang
werkzaam als noodopvang, wetende dat wij de
kinderen missen en de kinderen onze BSO missen
en sommige ouders zich een slag in de rondte
werken om het thuis naast het werk allemaal met
hun kinderen voor elkaar te krijgen. Zoals ik al
een aantal keren tegen ouders, vrienden en alle
kinderen heb gezegd: Knop om en door….we
hebben het er maar mee te doen.
Er komen betere tijden en hopelijk kunnen we er
dan achteraf toch nog met enig plezier aan terug
denken, want sommige kinderen vertellen nu ook
wel dat ze het fijn vinden dat hun ouders nu
meer tijd voor hun hebben en dit zijn niet alleen
kinderen van de BSO, maar ook kinderen die niet
onze opvang bezoeken.
Wij hadden als pedagogisch medewerkers, nu er
noodopvang is, wel meer tijd om eens goed in
onze kasten te kijken wat we nog aan materialen
hadden en we hebben tot aan de zomervakantie
super leuke thema’s kunnen uitwerken,
waaronder het thema die we nu hebben: “rare
vogels”.
We hebben een vogelhuis met Coco gemaakt,
vogelvoer in onze BSO-tuin opgehangen, vogels
in de tuin gespot, een voederfles versierd om
thuis in de tuin te hangen. We hebben Coco
gemaakt en van krimpfolie een maffe vogelsleutelhanger gemaakt. Van hout konden de
kinderen echte vogelhuisjes maken. Thuis konden
onze kinderen met een vogelbingokaart vogels
spotten, ze kregen een grappig vogel Pixar

filmpje toegestuurd en deze week gaan we ook
nog de vogeltjesdans doen. Bij onze BSO valt
altijd wel iets te doen of te beleven……
Ondanks de lockdown zijn er nieuwe kinderen bij
de BSO aangemeld en ook bezoeken straks meer
kinderen onze voorschoolse opvang, die vanaf
7.30 uur elke dag bij de groep Pluk geopend is.
Mocht u opvang nodig hebben dan kunt u uw
kind aanmelden via www.mijnsinne.nl.
Namens ons hele team, hartelijke groeten
Nicolette Visser, coördinator kinderopvang
binnen ons IKC.
Voorleeswedstrijd

Elk jaar moeten we een boekbespreking houden
in groep 7 en 8. Nadat ik in de klas heb
meegedaan kiest de juf of meester daarna als
iedereen geweest is met zijn/ haar
boekbespreking iemand die goed en mooi had
voorgelezen en die mocht door om voor de hele
school voor te lezen. Maar dit keer deed mijn juf
het anders. Iedereen die graag wou meedoen
aan de voorleeswedstrijd moest overnieuw
voorlezen. Ik moest tegen 2 anderen voorlezen.
We deden het op een middag en alle 2 de juffen
waren er. Iedereen kreeg een papier en moest je
beoordelen en dan het gemiddelde uitrekenen
dat werd allemaal opgeteld via een
rekenmachine en werd de einduitslag op het
digibord gezet. Toen was het spannend de laatste
uitslag werd opgeteld… Ik had gewonnen met
0,04 procent maar dit keer had groep 6 geen
boekbespreking dus er konden uit elke groep 8, 2
mensen door. Ik was blij ik wou zo graag mee
doen aan het voorleeswedstrijd. Toen ik wist dat
ik door ging zat ik gelijk elke dag te oefenen op
mijn kamer, omdat ik zo graag wou winnen. Ik
wist dat ik goede concurrentie had, daarom zat ik
zoveel te oefenen. Toen was het zo ver; vandaag
was de voorlees kampioenschap. Ik was heel
gespannen, maar de andere volgens mij ook wel.
Er was ook een jury die bepaalde wie gewonnen

had. Er waren ook allemaal kinderen uit de
groepen van de deelnemers. Toen was het zover
ik moest voorlezen ik was heel gespannen maar
toen ik daar een tijdje zat was het steeds een
beetje minder. Toen was het zover de jury ging
overleggen wie der gewonnen had en eindelijk
vertelde juf Tiny de directrice het verlossende
woord ik had gewonnen. Ik sprong een gat in de
lucht omdat ik zo blij was op naar de volgende
rondes! Het is een paar maanden later ik moet
een filmpje maken in plaats dat ik naar de
bibliotheek moest en daar voorlezen wegens
corona. Dit keer las ik uit een ander boek dat was
ook de tip die de jury gaf aan mij. De vorige keer
las ik uit Dolfje weerwolfje en nu las ik uit
Fantastische Frankie en de hersenslurp machine.

Ik moest een week van tevoren 1 keer oefenen
met juf Roos zij maakte vorig jaar ook een filmpje
met de vorige winnaar. Mijn stem was toen een
beetje schor daardoor las ik ook niet zo mooi
voor, ik hoopte dat het de volgende week beter
was. Dan is het zover de dag waarop we het
filmpje gingen maken we namen het in de klas op
met alle kinderen erbij. Ik las voor en voor het
ging een paar keer fout door de spanning maar ja
iedereen maakt wel is een foutje maar dit keer

maakte dat niet zoveel uit we konden het toch
wel een keertje overnieuw doen. Iedereen zat
met veel aandacht naar mij te kijken dus vond ik
het best spannend. Toen was het filmpje klaar juf
Roos ging weg en we gingen verder met de les en
afwachten of ik deze ronde heb gewonnen.
Kyra Bakker
Sneeuwpret

Wat hebben de kinderen afgelopen week heerlijk
genoten van de sneeuw op het plein.

Kindpakket wordt Samenvoorallekinderen.nl
We hebben het al eerder aangekondigd maar nu is het dan ook écht zover.
Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job en stichting Kinderhulp
gaan samen verder onder Samenvoorallekinderen.nl
Dat is best wel lang, dus zeggen wij Sam& (spreek uit als: samen).
Want Sam& werken, werkt beter!
Dit willen wij met jullie vieren. Op onze manier! Namelijk met een leuke leesactie voor de
kinderen!
Deze actie noemen we, hoe kan het ook anders:
Sam&Lezen
Wat moet je doen!
1. Ga naar ons nieuwe aanvraag-portaal samenvoorallekinderen.nl
2. Vul je postcode in
3. Kies Vrije Tijd
4. Kies Sam&Lezen
LET OP! Deze actie loopt tot en met 19 februari aanstaande. Wees er dus snel bij!
Je ontvangt van ons één code die je kunt verzilveren op Sam&Lezen_Bladcadeau
Deze code is één jaar geldig!
Met die code kun je kiezen uit allerlei kinderbladen, van de Donald Duck of de Tina tot
ZoZitDat.
Je ziet meteen nadat je je keuze hebt gemaakt wanneer en hoe vaak je het blad krijgt.
Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je ergens aan vast zit, want het abonnement stopt
automatisch!
En laten we wel wezen, zo heb jij ook eventjes rust ... ja, tenzij je moet gaan voorlezen
natuurlijk.
Voor de duidelijkheid: je krijgt één code per gezin. Bij de bladen staat steeds vermeld voor
welke leeftijd deze bedoeld zijn. Maar sommige bladen, zoals ZoZitDat en Donald Duck zijn leuk
voor jongens en meisjes van 4 tot 100!
Naast Sam&Lezen kun je via Sam& ook nog meer zaken aanvragen voor jouw kind zoals
bijvoorbeeld de contributie voor de sport en cultuur of zwemles. Maar ook schoolspullen.
Veel plezier met Sam&Lezen !

