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De Agenda:
Dinsdag 23 maart: schoolfotograaf
Donderdag 25 maart 17.00 uur: MR-vergadering (online via teams)
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april: Paasweekend
Dinsdag 6 april: studiedag team, de basisschoolkinderen zijn deze dag vrij

Personeel
Helaas hebben we als school ook te maken met
medewerkers die corona hebben gehad of
corona hebben.
Juf Christa is vanwege de nasleep van corona niet
in staat om te werken. Op dit moment hebben
we nog geen oplossing voor groep 8a.
Juf Astrid is momenteel nog ziek thuis vanwege
corona en heeft nog weinig energie. Gelukkig
hebben we de vervanging in groep 3 intern op
kunnen lossen.
Paasviering
Donderdag 1 april vieren we het paasfeest in alle
groepen. Helaas kan de ouderraad dit jaar geen
paaslunch verzorgen.
De kinderen komen deze dag gewoon op de
reguliere tijd uit school.
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en zondag en
maandag is het Pasen.
Dinsdag 6 april heeft het schoolteam een
studiedag en zijn de basisschoolkinderen vrij.
Muziek- en danslessen
Zoals u weet geeft meester Peter Dijkstra
wekelijks muziekles bij ons op school.
Vanwege het coronaprotocol mogen we per
groep 1 gast toelaten in de groep. Meester Peter
stuurt daarom wekelijk de muzieklessen via een
link naar de leerkrachten.
Meester Peter is afgelopen week weer begonnen
om één les per week aan één groep fysiek te
geven.
Juf Nannette gaat vrijdag weer starten met de
danslessen voor de bovenbouw, deze lessen
worden buiten gegeven op het Vredemanplein.

Schoolfotograaf
Dinsdag 23 maart komt onze schoolfotograaf
Koch alle kinderen individueel op de foto zetten.
Dit gaat geheel corona-proof.
Er worden geen broertjes- en zusjesfoto’s
gemaakt en ook geen groepsfoto van de klas.
Nieuws vanuit de speelleergroepen
Na een lange periode sluiting mochten de deuren
op 8 februari eindelijk weer open. Wat waren de
kinderen, ouders en de juffen en meester blij dat
we weer open mochten. De eerste dagen was het
allemaal wel spannend, maar al snel waren we
allemaal weer gewend.
In het kader van de nationale voorleesweken zijn
wij aan de slag gegaan met het thema ‘Coco kan
het’. We hebben knutselwerkjes gemaakt, liedjes
gezongen en veel uit het boek Coco kan het
voorgelezen.
De komende weken gaan wij met het thema ‘aan
de slag met afval’ aan de gang. We gaan afval
scheiden in verschillende bakken, speelgoed
leren sorteren en het volgende liedje leren:
Opa bakkebaard heeft een huisje
En in dat huisje daar is het goed
Opa bakkebaard is aan het werken
En weet jij wel wat hij doet?
Hij veegt de vloer
Met een bezem
Met een bezem
Hij veegt de vloer
Zo veegt hij de vloer.

Nieuws vanuit de BSO
De tijd vliegt voorbij, het is alweer een jaar
geleden dat wij de noodopvang voor het eerst bij
onze BSO op gingen starten voor de kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. In de ochtenden
vingen we dan de kinderen op en markten wij
huiswerk met deze groep kinderen en in de
middag bleven dan de kinderen met een BSOcontract. Inmiddels zijn we alweer volledig open
geweest en nu mogen we dus sinds een aantal
maanden alleen van 14.00 uur-18.30 uur
geopend zijn voor wederom de kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. Meer dan 60%
van onze ouders heeft een cruciaal beroep en
dus zien wij onze groep alweer steeds groter
worden. En logisch, want tijdelijk iets regelen
met opa’s en oma’s als vangnet lukt nog, maar nu
de Engelse variant ook vele kinderen besmet is
het misschien niet heel handig om die kinderen
na schooltijd op te laten vangen door opa’s en
oma’s of een oppas op leeftijd.
Wat hebben we de afgelopen weken bij de BSO
gedaan? We hebben heel veel rare vogels
gemaakt en zijn nu bezig met het thema: een ei
hoort erbij en recyclen. 1 en 1 is 2 dus van
doppen maken we nu enorme eieren. Wij kunnen
nog heel veel doppen gebruiken, dus heeft u nog
doppen dan mag u die geven aan onze PM’ers die
dagelijks in hun oranje hesje de kinderen uit
school halen. Ook leerden de kinderen dat een ei
niet altijd op een ei hoeft te lijken, maar dat je
die ook andere vormen kunt geven zoals een
poes, auto, huis of een beer. Hoe? Dat kunt u op
1 van de foto’s hieronder bekijken.
Tijdens de kooklessen gaan we met de kinderen
eieren bakken en gevulde eieren maken. En ook
gaan we uiteraard in de week voor Pasen eieren
schilderen en zal het thema ook voorbijkomen
tijdens het doen van experimenten en in onze
inrichting van de BSO.
De afgelopen week ontvingen wij plotseling via
IVN 50 perenbomen. En ja wat doe je daar dan zo
snel mee als ze eigenlijk binnen 24 uur de grond
in moeten? Dan app je zo snel mogelijk alle
ouders en vraagt wie een boom wil adopteren!
En wat kregen we een enthousiaste reacties,
super! Binnen 24 uur waren alle bomen weg en
kregen een mooi plekje bij onze BSO-kinderen of
bij hun opa en oma in de tuin. 5 Bomen kwamen

bij 4 juffen in de tuin en een vader nam bomen
mee naar zijn werk, waar mensen met een
verstandelijke beperking onder begeleiding de
bomen daar in de tuin hebben gepland. Vanuit de
BSO hebben we afgesproken met IVN vaker dit
soort acties te gaan houden! De kinderen kregen
via de app van ons leerkaarten en
instructiekaarten die te maken hadden met hun
eigen perenboom. Voor de kinderen die niet een
tuin hebben, staan er uiteraard ook 2 bomen in
de BSO-tuin die zij kunnen verzorgen en kunnen
zien groeien en bloeien. Nu maar hopen dat aan
al die bomen heerlijke conference peren zullen
groeien.
Mocht u een cruciaal beroep hebben en
plotseling opvang nodig hebben dan kunt u alles
vinden op www.sinnekinderopvang.nl Per 1 april
hopen wij weer volledig voor alle kinderen
geopend te mogen zijn. Wij hebben nog een
aantal kindplaatsen.
Ook de voorschoolse opvang is weer van 7.308.30 uur geopend, aanmelden kan ook via
bovengenoemde website of via de medewerkers
van de peutergroepen.
Namens het BSO-team meewerkend coördinator
Nicolette Visser.

Groep 8 Zoeken naar Miniature
people

Het groepje van meester
Hendrik heeft 7 Miniature
people gevonden en het
groepje van juf Pietje
ongeveer 8 Miniature people
gevonden.
In 1 straat waren 3 Miniature
people te vinden. Andere
mensen waren ook aan het
zoeken en door ons konden ze
meer vinden!
We hebben mooie foto’s
gemaakt en mochten het ook bewerken in 2
weken tijd! Daarna mag ieder kind twee foto’s
opsturen naar juf en gaan we stemmen voor de
mooiste.

Gisteren gingen wij naar de stad wandelen. We
liepen een “ommetje”, waarvoor we de app van
de Nederlandse Hersenstichting gebruiken. Als
we dit vaker lopen verdienen we punten en
medailles.
Toen we in de stad waren gingen wij in 2 groepen
verdelen.
Daarna ging het groepje van meester Hendrik
naar het oosten en het groepje van juf Pietje naar
het westen.

We gingen op zoek naar miniature people. Dit
zijn hele kleine figuurtjes die op verschillende
plaatsen in de stad staan. Je moet echt goed
zoeken en kijken om ze te zien staan.
Daarom hadden we een kaart mee van de
binnenstad van Leeuwarden. Hier staat op waar
de figuurtjes te vinden zijn.

Binnenkort gaan we in een ander deel van de
binnenstad nog meer Miniature people zoeken!

Wilt u dit ook bekijken ga dan naar: Jouw
Dagelijkse Kost”” in Nieuwe Oosterstraat
Leeuwarden. Daar is het kaartje te koop.
De Maker van Miniature people heet: Michel
Tilma, hij is 51 jaar oud!
(credits: Karina & Merdan)

Groep 7 en 8 naar het
Verzetsmuseum
Ieder jaar besteden we tijdens onze
geschiedenislessen aandacht aan de Tweede
Wereldoorlog.
Helaas kunnen we dit jaar geen herdenking
organiseren bij het Joods monument.
De groepen 7 en 8 gaan wel fysiek een bezoek
brengen aan het verzetsmuseum.
Groep 7en 8b gaan hier maandag 29 maart
naartoe en groep 8a is woensdag 31 maart aan
de beurt.
Gedichten maken in groep 4
Afgelopen weken heb ik met de kinderen van
groep 4 gewerkt aan nieuwe werken voor de
lijsten in de gang.
In de eerste week hebben ze in groepjes van 3 of
4 kinderen samen een gedicht geschreven over
wat er gebeurt als je dingen leert op school, waar
blijft die kennis dan, en hoe haal je het weer
terug een week later. Ook zijn er gedichten over
sporten op school gemaakt.
In de week daarna hebben de kinderen vellen
voor kleuren geschilderd.
In de laatste 2 lessen hebben ze deze
geschilderde vellen in stukjes gescheurd en er
een collage van gemaakt die bij hun gedicht past.
Het gedicht komt er dan op gescheurde stroken
bovenop. De eerste lijsten hangen al in de hal in
de Feddeslocatie.
Groetjes juf Roos (cultuurcoach Kinderkoepel)

Groep 3 Online museumbezoek Fries
Natuurmuseum

Bij de kikker zijn er kleine en grote kikkers. De
bijenkikker is giftig.
Ook hebben we vogelspinnen gezien. De haartjes
van de vogelspin laat hij los bij gevaar, deze
haartjes jeuken heel erg. Er zijn grote en kleine
vogelspinnen. De vogelspinnen zijn vaak erg lui,
wij hebben ze niet zien lopen.

Op dinsdag 16 maart hebben we iets heel
bijzonders gedaan met de groep. We kregen in
de klas een online museumbezoek.
In de klas moesten we met een dobbelsteen
gooien om te bepalen naar welk dier we gingen.
Als eerste dobbelden we de slang. We konden
dingen leren door de vrouw die ons van alles
vertelde. We leerden dat de slang heel giftig is.

Bij het gif punt hebben we iets gehoord over een
egel en een duizend- en miljoenpoot. De egel
verzamelt gif in zijn stekels en hiermee
beschermt hij zichzelf. Bij het dobbelen van het
vraagteken kwamen we bij de paddenstoelen uit.
De meesten moet je koken, zodat je ze daarna
kunt eten. Een aantal kun je echt niet eten.
Aan het eind van het online museumbezoek
vertelde de vrouw dat we post krijgen met daarin
voor ieder kind uit de groep een gratis
toegangskaartje voor het museum.
Groetjes groep 3

Dat kun je zien aan de streep bij zijn ogen. Hij
spuit het gif met zijn tanden.

