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De Agenda:
Dinsdag 5 oktober: Opening Kinderboekenweek “Worden wat je wil”
Vrijdag 8 oktober: studiedag schoolteam, de basisschoolkinderen zijn vrij
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober: herfstvakantie

Toestemming beeldmateriaal in Social
Schools
Via Social Schools (app) wordt u op de hoogte
gebracht van activiteiten en mededelingen van
onze school. Het is dan ook belangrijk dat u
gebruik maakt van deze app. Veel ouders maken
hier al gebruik van, fijn. Mocht u dit nog niet
doen, wilt u dan contact opnemen met de
leerkracht van uw kind zodat wij dit alsnog
kunnen regelen? Zo blijft u op de hoogte van
belangrijke mededelingen van onze school.
In de school worden beeldmaterialen gemaakt.
Deze beeldmaterialen kunnen we gebruiken op
verschillende manieren. Zo kunnen wij via Social
Schools foto’s van uitjes met u delen of
gebruiken wij soms foto’s voor onze Koepelkrant.
Dit doen wij natuurlijk niet zonder toestemming
van u als ouder. Hiervoor is ook de Wet
Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief.
Via Social Schools kunt u aangeven waarvoor u
wel of geen toestemming geeft.
Wij vragen u als ouder/verzorger toestemming
voor de volgende onderdelen:
Social Schools
Schoolwebsite
Social Media
Beeldmateriaal nieuwsbrief
Beeldmateriaal schoolgids
Huis aan huis
Ouderlijst
Website besloten
Website openbaar

Het geven van deze toestemming doet u op de
volgende manier:
•
•
•
•
•

Open de Social schools app
Klik onderaan op administratie (icoontje
naast het huisje)
Klik op de naam van uw kind
Klik op toestemmingen
Geef voor elk onderdeel aan of u wel of
geen toestemming geeft

Mocht u vragen hebben mail mij dan gerust op
c.vdiest@pcboleeuwarden.nl

Foto’s delen met alleen de groep van uw kind
Foto’s op onze schoolwebsite in het afgeschermde gedeelte
Foto’s op ons twitter account
Foto’s in de Koepelkrant van onze school
Foto’s in de schoolgids van onze school
Foto’s voor in de Huis aan huis krant van Leeuwarden en omstreken
Uw naam op de ouderlijst van de groep van uw kind
Foto’s op onze schoolwebsite in het afgeschermde gedeelte
Foto’s op onze schoolwebsite in het openbare gedeelte

Nieuws uit de ouderraad
Het nieuwe schooljaar is alweer zes weken
onderweg en we hebben de eerste vergadering
gehad als ouderraad.
Wij willen ons graag (opnieuw) voorstellen.
De ouderraad bestaat uit:
Amy (penningmeester), moeder van Olivia (groep
8), Helen, moeder van Ryan (voortgezet
onderwijs) Milan (groep 8) en Safia (groep 5),
Anke, moeder van Lize (groep 7) en Elke (groep
6), Marlous, moeder van Pepijn (groep 8) en
Jasmijn (groep 7), Jessica, moeder van Ilse (groep
4) en Sanne (nog niet schoolgaand),
Sanne, moeder van Joris (groep3),
Ilona (voorzitter) moeder van Anouk (groep 7) en
Amber (groep 4) en natuurlijk Tiny Hoedemaker.
De ouderraad denkt (en discussieert) mee over
belangrijke schoolzaken en helpt bij het
organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, de
kerstviering, de paasviering, avondvierdaagse,
het afscheid van groep 8 en de activiteit op de
laatste schooldag van het jaar. Om deze
activiteiten te kunnen blijven financieren is uw
ouderbijdrage onmisbaar en wordt zeer
gewaardeerd. In de bijlage leest u hier meer over.
Wij zijn op zoek naar ouders (papa’s!) die graag
betrokken willen zijn bij de schoolactiviteiten,
met name ouders die de groepen 1 en 2 willen
vertegenwoordigen. Mocht u interesse hebben
dan kunt u een OR lid benaderen of dit bij de
leerkracht aangeven en aanschuiven bij onze
volgende vergadering op 15 november as. We
vergaderen zo’n 6 keer per schooljaar. Wij horen
ook graag van ouders die het leuk vinden om
tijdens activiteiten een handje te helpen.
En dan nog een specifieke oproep:
Beste ouders,
Mijn naam is Amy, sinds vorig jaar ben ik de
penningmeester van de Ouderraad. Als
penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het
beheren van de rekening en de kas van de
Ouderraad. De inkomsten en uitgaven houd ik bij
in een kasboek. Omdat mijn dochter volgend
schooljaar naar de middelbare school gaat is dit
mijn laatste jaar als Ouderraadslid en als
penningmeester.
De Ouderraad van de Kinderkoepel is op zoek

naar ouders die graag betrokken willen zijn bij
het organiseren van schoolactiviteiten maar dus
ook naar een nieuwe penningmeester. Lijkt het u
leuk om deel te nemen aan de Ouderraad of om
de nieuwe penningmeester te worden?
Graag tot ziens en groeten van de ouderraad.
Kinderboekenweek “Worden wat je
wil”
Woensdag 6 oktober 2021, start de
Kinderboekenweek.

Wij starten een dag eerder, op dinsdag 5
oktober, met de Kinderboekenweek het thema
dit jaar is “worden wat je wil”.
Dinsdag 5 oktober zal er op beide locaties een
feestelijke voorleesactiviteit worden gehouden.
Hiermee hopen we alle kinderen het plezier van
voorlezen te laten beleven. Meester Peter en juf
Roos gaan ons weer verrassen met een prachtig
verhaal met muzikale omlijsting het wordt super
leuk maar verder verklappen we niks 😊
Woensdag 6 oktober komt juf Malou van dbieb
op school voorlezen in de groepen 1 t/m 3.
Gedurende de Kinderboekenweek zal zij ook de
andere groepen bezoeken en samen met de
kinderen activiteiten rondom het thema
ondernemen.

In de groepen 6,7 en 8 wordt weer geoefend
voor de voorleeskampioenschappen , wie weet
hebben we dit jaar weer een echte
voorleeskampioen.

Nieuws vanuit de speelleergroepen
Nieuwe groepen
Sinds het begin van het nieuwe school jaar zijn
wij gestart met nieuwe groepen. Pluk 1 is nu een
twee jarige groep, Pluk 2 vangt kinderen van drie
jaar tot drie en half jaar op en er is een
peuter/kleuter groep, hier komen de kinderen
van drie en half met een VVE - indicatie.
Thema
De eerste weken stond het thema “allemaal
welkom” centraal. Deze weken stonden in het
teken van wennen aan het dagritme en het
wennen aan de nieuwe groepen. We hebben veel
nieuwe kinderen mogen verwelkomen, voor hen
stonden de eerste weken in het teken van
wennen en thuis voelen.

We wensen iedereen veel plezier met lezen en
voorlezen, je hoeft natuurlijk geen kampioen te
zijn om te genieten van mooie boeken!

Na het thema “allemaal welkom” zijn we aan het
thema “ worden wat je wil” begonnen. De eerste
week hiervan hebben we het beroep tandarts
naar voren laten komen. We hebben iedere dag
het boek Anna poetst haar tanden voorgelezen,
samen met PUK tandarts attributen verzameld en
hier een spelletje mee gedaan, hebben we
beroepen kleurplaten geverfd en kregen de
kinderen een tandenpoets set mee naar huis.
De komende week zal het beroep brandweer
centraal staan. Hier zullen we veel brandjes
blussen… liedjes zingen over de brandweer,
boekjes lezen en ons verkleden als
brandweerman of vrouw.
Het volgende thema is “ wij ontdekken de
wereld” .

Groep 7 naar het Wad
Excursie naar Paesens-Moddergat

Gezellig samen lunchen

De theaterkerk in Nes

20 september zijn we met groep 7 naar PaesensModdergat geweest.
Eerst zijn we naar het theaterkerkje in Nes
geweest. Daar was de voorstelling ‘Wat ’n Wad’.
Daarna gingen we meedoen aan muziek op de
tribune van de Wadopera. Er was zogenaamd
iemand die niet kon komen zingen, dus keken we
naar twee mannen die auditie deden.
We zouden op de dijk lunchen, maar er lag een
beetje veel schapenpoep, dus gingen we naar de
picknicktafels.
Daarna gingen we de dijk op om even uit te
waaien, te spelen of lekker te rennen.
Toen gingen we luisteren naar het verhaal van
Aant Post, bij het monument van de
scheepsramp in Moddergat. Het verhaal was een
beetje ontroerend, maar ook interessant.
We mochten mee naar de Fiskerthúskes om ook
een eigen verhaal te maken met plaatjes,
tekeningen en tekst.
Tot slot mochten we ook nog in de húskes om te
kijken hoe de mensen toen woonden.
Het was heel gaaf en interessant.
Helaas moesten we wel weer naar huis
natuurlijk!
Anouk

Naar Paesens-Moddergat
Op maandag 20 september 2021 gingen we naar
Paesens-Moddergat.
Om 8.15 uur was het zover.
Eerst gingen we naar de theaterkerk in Nes. Daar
gingen we kijken hoe bijzonder het Wad eigenlijk
is. Daarna gingen we naar Paesens-Moddergat.
Eerst fruit eten en vervolgens naar de tribune van
de Wadopera, daar kregen we een workshop
muziek met de baas en de zangers van de
Wadopera.
Toen gingen we lunchen. Helaas niet op de dijk,
maar zoveel maakte dat niet uit.
Daarna gingen we de dijk op rennen en daar,
tussen de schapenpoep, spelletjes spelen.
Als laatste gingen we naar het monument van de
ramp van Moddergat uit 1883.
In de Fiskerhúskes was het heel klein en laag. Het
was een superleuke dag en dit was mijn verslag!
Bouke

Tribune van de Wadopera

Groep 5 naar de Notenvloot
Op donderdagochtend vertrokken wij rond 10.00
uur richting de Notenvloot. Toen we
binnenkwamen mocht iedereen zitten en zongen
we het liedje De Notenvloot. Na het zingen
kregen we een papiertje met verschillende
emoties. Aan de hand van de emoties moesten
we met het papiertje laten zien of het blije,
verdrietige, spannende of boze muziek is wat de
muzikanten speelden. Na de opening mochten
we in groepjes de dwarsfluit, de viool, de
trompet, het drumstel en de accordeon
bespelen. Om de 10 minuten wisselden we van
instrument. Bij het trompet spelen mochten we
zelfs kiezen uit meerdere soorten trompetten.
We mochten kiezen uit de Tuba, de Cornet, de
Trombone en de pocket-trompet. De accordeon
zag er heel moeilijk uit maar was nog best
makkelijk te bespelen. Het was een leuke
ervaring en we hebben het heel erg naar ons zin
gehad.
Schoolreis groep 1 en 2

Vrijdag 24 september zijn de groepen 1 en 2 op
schoolreisje gegaan.
Deze dag is omgevlogen! Om 9 uur vertrokken
wij met de bus naar Sanjesfertier. Toen de bus
aankwam vlogen de kinderen direct het
speelparadijs in. De kinderen konden in
helikopters, bootjes, auto’s en een trein. Er
waren ook nog springkussens, glijbanen,
schommels, speelhoeken, een draaimolen en een
grote apenkooi. Genoeg leuks voor alle kinderen!
Met z’n allen hebben zij zich hier de hele dag

enorm vermaakt. Afsluitend hebben de kinderen
patat en een ijsje gekregen, toen was de
prachtige dag natuurlijk helemaal compleet! Het
was een geslaagde dag voor de kinderen en de
juffen.
Met vriendelijke groet,
Lisenka Fernee

Schoolreis groep 3, 4 en 5

Schoolreis groep 6 en 7

Schoolreisje Duinen Zathe

Schoolreisje Dolfinarium

Eerst gingen we in de bus naar Duinenzathe met
groep 3, 4 en 5. Toen we er waren moesten we
nog even wachten tot we naar binnen konden.
Daarna mochten we spelen. We konden heel veel
doen. Er waren achtbanen en draaimolens en
een spookhuis. We mochten 2 uur spelen en
daarna gingen we patat eten en wat drinken. We
kregen ook een snackje. Daarna mochten we
weer spelen, weer ongeveer 2 uur. Voor we naar

huis gingen kregen we nog een ijsje. Toen gingen
we weer naar huis met de bus. Toen we er bijna
waren gingen we verstoppen onder de stoel. Een
paar vaders en moeders dachten dat we weg
waren. Het was een superleuke dag!
Ilse en Yasin (Groep 4)

Vrijdag gingen we op schoolreisje naar het
Dolfinarium in Harderwijk. We gingen met de bus
ernaartoe. Ik zat naast Ranomi en het was
superleuk in de bus. Toen gingen we uit de bus
en gingen we de groepjes maken. Daarna gingen
we naar het eerste dier en dat waren zeehonden.
Toen gingen we naar de dolfijnen maar die zag je
niet zo goed in het water. En toen kwamen we bij
mijn lievelingsgedeelte, de roggen. Ik had super
veel roggen geaaid, ze voelen heel glibberig. Een
beetje raar voelen ze dus. Toen gingen we naar
een speeltuintje naast een strandje. Daarna
gingen we ook nog heel even naar het strandje,
want via de speeltuin kom je door lopen naar het
strandje. En toen gingen we nog even wachten,
daarna konden we naar de dolfijnenshow. Dat
was superleuk, ze deden allemaal mooie kunstjes
en toen gingen we patat eten. Daarna gingen we
even naar het winkeltje toen heeft bijna iedereen
een stressbal gekocht, ik ook. Heel veel kinderen
kozen een roze of een blauwe bal. We gingen ook
nog een ijsje eten, een raketje. En we gingen ook
nog onder water kijken en toen zagen we ook
nog heel veel dieren. Het was een leuke en
gezellige dag!
Groetjes Jaylinn

Groep 5 naar het Landbouwmuseum
Op dinsdagochtend vertrokken wij rond 9.00 uur
richting het Landbouwmuseum in Goutum. Toen
we binnenkwamen mochten we een blauwe of
een rode overall aantrekken. We gingen op de
gele bankjes zitten naast de koe Jantsje. Hier
kregen wij uitleg over hoe we de kaas gingen
maken. Na de uitleg begon het kaas maken. Per
groepje van 3 mochten we samen kaas maken.
Meester Lucas deed het stapje voor stapje voor
en wij deden Meester Lucas na. Toen de kaas
even een halfuurtje moest rijzen, gingen wij
ondertussen een speurtocht doen. De speurtocht
ging door heel het museum. Ook hier gingen we
per groepje van 3 alle activiteiten af.
De activiteiten gingen van een koe melken, wel
een nep koe natuurlijk, tot een koe tekenen. Na
de speurtocht gingen we weer terug naar onze
‘kaasfabriek’. Elk stukje gemaakte kaas werd bij
elkaar gestopt in een bak en werd onder de pers
gezet. Tijdens het wachten op de kaas mochten
we onze eigen pers maken. Dit hebben we
gedaan door een stappenplan te volgen.
Uiteindelijk mochten we de pers ook nog
uitproberen. Tot slot mochten we onze eigen
kaas zelfs nog proeven. Dit was erg lekker. Het
was een leuke dag. We hebben veel geleerd en
plezier gemaakt.

