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De Agenda:
Zondag 28 november. Eerste adventszondag
Vrijdag 3 december: Sinterklaas
Donderdag 23 december: Kerst in eigen klas
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie
Maandag 10 januari: Studiedag, de basisschoolkinderen zijn deze dag vrij
Corona
Helaas waren er de afgelopen twee weken een
aantal corona-besmettingen op de
Vredemanlocatie.
Nog niet alle kinderen zijn weer terug op school,
we hopen dat we snel weer helemaal compleet
zijn.
Juf Marga (leerkracht groep 5) is momenteel ziek
thuis, juf Charlotte en juf Maureen doen de
vervanging in groep 5.
Sinterklaas op school
Ook dit jaar komt Sinterklaas een bezoek
brengen aan de onderbouwlocatie van de
Kinderkoepel. In de aanloop naar de viering
kijken we in de klassen naar het
Sinterklaasjournaal.
Op vrijdag 3 december mogen de groepen om de
beurt naar het speellokaal waar Sinterklaas met
zijn pieten ook is. We kunnen Sinterklaas helaas
niet centraal verwelkomen vanwege de
coronamaatregelen. Op de bovenbouwlocatie
wordt de Sinterklaasviering in de eigen klas
gevierd. We hopen er op deze manier toch weer
een feestelijke viering van te maken.
Kerstviering
Zondag 28 november is de eerste adventszondag.
Maandag wordt in alle groepen de eerste
adventskaars aangestoken.
De kerstviering wordt dit jaar in alle groepen op
donderdag 23 december gevierd.
Deze viering is tijdens de schooluren.

Opvang vluchtelingkinderen
Zoals u weet gaan we twee groepen
vluchtelingkinderen opvangen op de
Kinderkoepel. Volgende week woensdag komen
twee groepen vluchtelingkinderen op de
Feddeslocatie van de Kinderkoepel. Deze
kinderen krijgen les van 9.00 uur tot 14.30 uur.
De kinderen worden met een bus gebracht en
gehaald.
De taalschool is verantwoordelijk voor het
onderwijs aan deze kinderen en zorgt ook voor
docenten die aan deze kinderen les gaan geven.
De PCBO-plusklas gaat weer les krijgen op de
Vredemanlocatie.
Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u
altijd bellen met de school of mailen naar de
algemene schoolmail:
kinderkoepel@pcboleeuwarden.nl
Nieuws vanuit de speelleergroepen
Thema
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het
thema “regen en herfst” een thema waarin wij
paraplu’s beplakt hebben, liedjes gezongen
hebben, een paddenstoel lampion gemaakt
hebben en iedere dag uit het prentenboek
“Masja wil regen” voorgelezen.
De komende weken zullen in het teken staan van
Sinterklaas. Zo is de stoomboot weer
aangekomen in de school tussen de
speelleergroepen in. Zijn de verkleedkleren er
weer bij gepakt en worden er de komende weken
veel liedjes gezongen.

Nieuws vanuit de BSO

samen te winkelen en inkopen voor de BSO te
doen en naar Aquazoo om daar te genieten van
alle levende dieren, de dino’s en de speeltuin.
Ons motto is: vervelen word je creatief van, maar
lekker meedoen met activiteiten blijer!
Het nieuwe programma voor alle feestdagen
zoals Sinterklaas en de kerstdagen is inmiddels
alweer in de maak.

Voordat we vertellen wat we de afgelopen
weken zoal gedaan hebben zouden we eerst het
gerucht dat we vol zitten tegen willen gaan. Wij
mogen t/m 41 kinderen opvangen en we zitten
nu sommige dagen nog niet eens op de helft, dus
er zijn nog heel veel kinderen welkom! Zowel bij
de voorschoolse opvang van 7.30 uur-8.30 uur in
de ruimte van Pluk 2, als bij de BSO in onze
theaterlokaal en kleine Torentje lokaal. Alle
vakanties en schoolvrijedagen van 7.30-18.30 uur
en tijdens alle schoolweken van 14.00 uur tot
18.30 uur zijn we open. Voor meer informatie
willen wij u graag doorverwijzen naar
www.sinnekinderopvang.nl Kom gerust ook eens
langs voor een rondleiding en vragen te stellen
aan onze pedagogische medewerkers.
Wat deden wij de afgelopen weken zoal bij de
BSO? Zoals altijd werd er veel gezongen,
gebouwd in onze bouwhoek met Kapla, Lego,
Duplo, Knexx, Playmobil. Er werd gespeeld met
het poppenhuis, in de poppenhoek en met onze
bordspelen en my little pony’s. Ook werd er op
ons BSO-plein veelvuldig gespeeld op de skeelers,
met de modderkeuken en op de fietsen en
steppen en in de zandbak. In de voetbalkooi
werd flink fanatiek gevoetbald. Ook kunnen de
kinderen dagelijks timmeren, even achter de
computer of Xbox of met de iPad.
Naast deze reguliere activiteiten werden er in
onze creatieve hoek ook activiteiten aangeboden
zoals: paraplu’s maken, tekenbingo en we gaven
kookworkshops zoals gezonde wraps maken,
pompoensoep koken, cup cakes bakken en
versieren, pannenkoekenbakken, broodafbakken
en besmeren en griezelpasta maken en we
gingen er op uit om een wijkbingo te doen,

m.v.g. Maaike, Cilya, Miranda, Fabiënne, Wietse,
Silke en Nicolette
Groep 6 naar het Landbouwmuseum

We waren bij het Landbouwmuseum voor het
programma van Kunstmenu. Dat heet van pieper
tot patat. We deden overalls aan. We leken net
boeren en boerinnen en we kregen eerst een
rondleiding. Ze zeiden welke aardappelen er
waren bijvoorbeeld Bintje, Irene en Opperdoes
en Bildstar. We gingen toen naar een zaal waar
we eerst onze aardappelen konden wegen.
Daarna gingen we ze schillen en toen moesten
we ze weer op de weegschaal zonder schil
neerleggen en nog een keer wegen.
We mochten kiezen tussen de patatmachine of
we gingen het raspen of de aardappelen in
stukjes snijden. En we kwamen erachter dat je de
stukjes van de aardappelen kon stampen om
aardappelpuree te maken. En je kon van het
zetmeel uit geraspte aardappels lijm maken.

Daarna mochten we een speurtocht doen met
cijfers en als je het cijfer had moest je de vraag
beantwoorden. De vragen gingen allemaal over
weetjes van de aardappel. Aan het eind gingen
we terug naar de zaal met de aardappelen toen
moesten we een puzzel oplossen.
Daarna gingen we de aardappelpuree proeven
met de patat erin. De meesten vonden het heel
lekker. Toen moesten we weer terug naar de
ingang om de overalls uit te trekken toen gingen
we allemaal terug naar de auto's om weer naar
school te gaan.

Wij vonden het heel interessant want wij wisten
niet dat je zoveel dingen kon maken met
aardappelen
Nana en Keyano
Groep 6b

Groep 4 heeft een boek gewonnen

Tijdens de Kinderboekenweek was er een
boekpresentatie van Paul van Loon over zijn
nieuwe boek Maanrovers. Deze heeft groep 4
gezamenlijk in de klas op het digibord bekeken.

Bezoek groep 7 Jacques Vriens
We gingen dinsdag 26 oktober naar het Fries
Museum om naar prachtige verhalen te luisteren
van Jacques Vriens.
Hij begon voor te lezen uit ‘De school staat in
brand!’. Ik kon er uren naar luisteren.

Bij de presentatie zat ook een winactie: Maak
een foto waaruit blijkt dat jullie Maanrovers
graag willen winnen. We knutselden mooie
vlaggetjes en elk kind maakte zijn eigen
Dolfjemasker. Zo kwamen we prachtig op de
foto.
Vlak voor de herfstvakantie kreeg de groep te
horen dat we een van de winnaars waren. Voor
ieder kind een eigen Maanrovers boek! In de klas
hebben we de eerste vier hoofdstukken gelezen
en daarna is het boek, met daarin als aandenken
de winnende foto, mee naar huis gegaan.

Hij vertelde ook dingen uit zijn eigen leven. Ik
wist namelijk niet dat hij in een hotel heeft
gewoond.
Hij bleef zelfs zolang doorgaan dat de andere
kinderen er al waren. Ik vond het superleuk!
Jasmijn
We gingen dinsdag 26 oktober naar het Fries
Museum om naar Jacques Vriens te gaan
luisteren.
Hij ging voorlezen en dingen vertellen over zijn
leven.
We hadden lekkere stoelen.
Hij ging voorlezen uit het boek ‘De school staat in
brand!’, ‘De bende van de Korenwolf’, en zijn
nieuwste boek ‘Jacob en de zeven gevaren’.
Het was leuk om hiernaartoe te gaan!
David

