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De Agenda:
Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei: Schoolkamp groep 8
Woensdag 25 mei: Studiedag team, de basisschoolkinderen zijn deze dag vrij.
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei: Vrije dag voor de basisschoolkinderen
Vrijdag 3 juni: Teambuildingsdag Kinderkoepelteam, de Kinderkoepel is deze dag gesloten
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag, de Kinderkoepel is gesloten

Schoolbezoek PCBO
Dinsdag 31 mei krijgen we een schoolbezoek van
Hans Greidanus onze directeur – bestuurder van
PCBO. Hij gaat met ons onderwijsteam in gesprek
en met een groep ouders.
In de Kinderkoepelkrant van juni informeren wij u
over de bevindingen van dit bezoek.
Nieuws vanuit de ouderraad
Avondvierdaagse
Na twee jaar gaat de avondvierdaagse dit jaar
weer door! U kunt uw kinderen tot 25 mei
aanmelden via de website vierdaagseleeuwarden.nl. We zullen dit jaar niet als school
lopen omdat we dit op korte termijn niet op
verantwoorde wijze kunnen organiseren.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen
met Sanne Venhuizen via
sk_venhuizen@hotmail.com
Nieuwe leden gezocht
De ouderraad zoekt nieuwe leden! Wie komt met
ons meedenken en -praten over verschillende
onderwerpen? Daarnaast helpen wij met het
organiseren van o.a. het sinterklaasfeest, de
kerst- en paasviering en de laatste schooldag. Wij
vergaderen zes keer per jaar op maandagmorgen
van 8.30 uur tot 9.30 uur en we verdelen de
taken onderling zodat het goed te combineren is
met gezin en werk. Gezien de huidige
samenstelling zou het leuk zijn als er ouders
(vaders?) uit de onderbouw willen aanschuiven,
maar iedereen is welkom!
Wilt u meer informatie? Spreek gerust één van
de leden aan of geef uw interesse aan bij een

leerkracht. Op maandagochtend 4 juli is de
laatste ouderraadvergadering van dit jaar.
Nieuws vanuit de speelleergroepen
Op woensdag 29 juni gaan we op schoolreisje, we
gaan met alle peuters naar de beleefboerderij
Burmania te Lekkum.
Thema
We werken aan het thema 'waar woon jij?'
tijdens dit thema zingen we ieder dag een liedje
over waar je woont. Op de wijze van ' olifantje in
het bos' hebben we het volgende liedje
gezongen:
Ik woon hier
Waar woon jij?
In een huis,
Of een boerderij?
In een flat,
Of een hotel?
Kom, vertel mij dat nu snel!
Naast het zingen wordt er voorgelezen uit het
prentenboek 'muis zoekt een huis', wordt er een
huis geschilderd voor tussen de speelleergroepen
in en worden er verschillende soorten huizen
gekleurd. We bespreken tijdens het kring
moment ook waar de kinderen wonen en hoe het
huis eruitziet.
Nieuwe speeltoestellen
Zoals jullie vast al gezien hebben, zijn er op het
schoolplein nieuwe speeltoestellen geplaatst.
Wat is het mooi om te zien hoe de peuters de
speeltoestellen ontdekken en de eigen grenzen
verleggen.

Waar het de eerste dagen nog moeizaam was het
evenwicht te bewaren, zien we nu al dat de
kinderen er makkelijker overheen klimmen.
Groep 1/2 naar de voorstelling in
Jorwert
Woensdag 13 april zijn de groepen 1 en 2 met de
bus naar de boerderij in Jorwert gegaan, voor
een meedansvoorstelling. De voorstelling ging
over Taury, een meisje dat later graag koe wil
worden. Maar wat eet, kan en doet een koe
eigenlijk? Dansend nam Taury de kinderen mee
het boerenerf op. Door te proeven, voelen,
ruiken en doen zijn de kinderen op zoek gegaan
naar de antwoorden op Taury’s vragen. We
hebben in een stal vol koeien gezeten, melk
gedronken en geleerd over de koe. Het was een
erg leuke ochtend!

Verkeersexamen groep 8
We gingen op de fiets naar Leovardia. Toen we er
waren gaven ze ons hesjes met nummers op de
achterkant.
Vervolgens hebben ze onze fietsen gecheckt.
Toen moest je wachten in de rij. Als je
achternaam begint met bijvoorbeeld een A dan
begin je als eerst en als je achternaam begint met
een Z dan ben je al laatste in de rij.
Iedereen ging van start.
De route
Er waren pijltjes op de grond. Bij de
oversteekplaatsen (stoplichten, zebrapaden)
waren er ouders die naar je zouden kijken. Als je
het fout deed kreeg je minpunten. Je moest je
hand uitsteken bij bepaalde plaatsen. En
natuurlijk moest je de wet volgen. Bij het einde
moest je je hesje inleveren en dan kreeg je nog
wat drinken.
Een paar dagen later kreeg juf de uitslag van het
Fietsexamen per mail. En……?
IEDEREEN GESLAAGD!! Juf gaf ons allemaal een
diploma!
Groetjes Stien en Jennifer.

Experience lab Ynsicht groep 8
Met groep 8 gingen we donderdag 19 mei naar
Experience Lab.
Daar werkten we met:

De ozobots
Je moest een parcour tekenen zwart en kleuren.
Je kan met een kleurcode de ozobo
( computerballetjes) een trucje laten doen
bijvoorbeeld nitro. Daardoor gingen ze sneller of
langzamer en dan had je nog meer kleurcodes.
Om de ozobots achteruit te laten rollen
bijvoorbeeld.

Het naamplaatje maken
We kregen een laptop om een ontwerp te
maken. Dat mocht van allerlei figuren en onze
naam. Als we klaar waren moesten we dat
zeggen en dan gingen ze hem aan de laser
leggen. Dan ging de laserprinter je ontwerp
uitzagen uit hout. En je naam werd daarin
gebrand.
Toen dat klaar was mocht je even in de V R om
dat uit te proberen. Iedereen heeft de VR bril
even op gehad. Het was een vreemde ervaring.
We hadden een leuke ochtend in het Experience
Lab!
Pepijn en Owen

Bezoek Fries Museum groep 3 en 4
We zijn naar het Fries museum gegaan. Toen we
binnen kwamen zijn we in twee groepen
verdeeld. We moesten de jassen in de bak doen.
We hebben mooie schilderijen en tekeningen
gezien van dieren. We moesten plaatjes
neerleggen in de goede volgorde. Ook moesten
we bloemen neerleggen bij wat wij de mooiste
schilderijen vonden.
We hebben veel dieren op de schilderijen gezien,
zoals koeien en schapen. Het was erg leuk en aan
het eind zijn we nog door de stad gelopen. Er
stonden allemaal bomen in de stad van het Bosk.
Van Fayah groep 4 en Million groep 3

Maskers maken in groep 4
We hebben twee keer een les gehad van de
Maskermeiden. Dit is wat we in de twee lessen
leerden:
Les 1 Toneel spelen leren en er werd uitgelegd
dat maskers vroeger heel belangrijk waren. Er
werd ook uit gelegd welke emoties ze gebruikte
ze gebruikte. Blij, boos, bang en bedroefd.
Les 2 We hebben geleerd wat toneel spelen echt
is. We hebben 3 spellen gespeeld. We speelden
als eerste het spel met de hoepel. Als tweede
deden we het echo spel. Als derde toneel
speelden. als vierde speelden we een spel dat we
in een bus gingen. Het was superleuk! Hopelijk
kom je weer een keer terug juf Valerie?
Van Alan en Lenn

