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Van de directie

Kinderboekenweek
Woensdag 5 t/m zondag 16
oktober

Aarde, ik
Ik woon op deze planeet
Afslag Friesland, ergens in de ruimte
Ik beweeg als ik nieuwsgierig word
Ik weet wat ik weet, dat weet ik
Pas als ik het zie, kan ik verder kijken
Een wereld in lagen ervaren
Ik wil zachtjes luisteren
Naar het zingen van het gras, het groen
Het water en de wormen
Ga mee op ontdekkingsreis
Jij, met mij en met de aarde
Voel hoe woorden opborrelen
Over waar ik van hou, en
Wat belangwekkend is
Ik ga niet wachten tot het mag
Of tot de ander gaat
Hier en nu ga ik voor deze aarde
Voor mijzelf en velen na mij

Maandag 17 oktober t/m
vrijdag 21 oktober
Herfstvakantie
Dinsdag 1 november
GMR-vergadering
Maandag 7 november
Studiedag
Alle leerlingen de gehele dag
vrij.

(Uit: de verdwaaltas, ontdekkingsreiziger in je eigen omgeving, 2022)

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets
niet lukt, omdat anderen je tegen lijken te werken of omdat het
bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht
had. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een
nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog helemaal
leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat
je weer met een schone lei kunt beginnen. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is
misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de
Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start
maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook hulp bij. Juist als
ze in situaties terecht komen waar ze op eigen kracht niet
zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand
neemt.
In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het
volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken;
want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer.
Daarom belooft God aan Mozes dat het volk weg zal trekken.
Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere
moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze
het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan gebeuren.
Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land.
Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars
daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop
levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met
zijn volk.
De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze
kunnen ook betekenisvol worden voor kinderen. Als je graag
een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent,
als het tegenzit of als je uitkijkt naar wat komen gaat; dan
gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer
veel ontdekken rond deze verhalen!

Jarigen oktober/november
4 oktober
Juf Marieke
5 oktober
Willem den Hartogh (4 jaar)
5 oktober
Elisa ten Hoor (11 jaar)
7 oktober
Bernt Hut (11 jaar)
10 oktober
Lisa Opdam (8 jaar)
12 oktober
Milan Peric (5 jaar)
13 oktober
Yfke Rispens (8 jaar)
13 oktober
Boaz Elbertsen (10 jaar)
14 oktober
Jesse van Breden (5 jaar)
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam (11 jaar)
3 november
Rebecca Baron (10 jaar)
17 november
Adam Poortinga (6 jaar)
28 november
Geeske Smid (10 jaar)

‘tJong®talent
Na de herfstvakantie starten we op woensdagmiddag met
Tjongertalent. De kinderen van groep 4 t/m 8 worden door
elkaar gemixt en krijgen begeleiding van Meester Geert, Juf
Marieke, juf Loes en juf Wietske.
Het thema dat deze periode tot aan de kerstvakantie
centraal staat is nog een verrassing.
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Even voorstellen
Mijn naam is Kristy Wesstra ik ben 19 jaar oud en ik woon in Haulerwijk. Ik zit op school in Drachten
op de Friese poort en ik doe daar de opleiding onderwijsassistent. Ik loop hier het hele schooljaar
stage bij groep 1 en 2 ik loop hier stage op de woensdag, donderdag en de vrijdag.

Goede appeloogst bij de Paadwizer
Donderdag 29 september hebben alle kinderen en leerkrachten kunnen genieten van een
bekertje appelsap. Het mooie van deze appelsap is dat het geperst is van onze eigen appels
die naast de school aan de bomen groeiden. Nieuwsgierig hoe het appelpersen werkt?
Werking van mobiele fruitpers van FruitpersFrieslandZuid.com - YouTube

Vooral de kleuters waren vol verwondering en ontzettend
leergierig. Ze hebben ontdekt dat je van appels ontzettend
veel kunt maken. Appelsap, appelmoes en natuurlijk
appeltaart!

Ꙭ Hulp gezocht, uitdaging Ꙭ
Er hangen nog mooie, grote appels hoog in de bomen. Helaas kunnen we er met onze
keukentrap niet bij. Wie heeft een hoge trap en gaat de uitdaging aan om ook de mooie rode
appels boven uit de bomen te plukken?
De appels die geplukt zijn mag u zelf meenemen. Zijn er te veel voor uzelf? Dan kunnen de
kinderen zakjes maken en deze appels meenemen naar huis.
Aanmelden kan bij juf Wietske w.houten@tjongerwerven.nl

De activiteitencommissie | Krystkuier
De voorbereidingen van de krystkuier van dinsdag 20 december 2022 zijn alweer begonnen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 7 en 8 zullen worden ingezet om mee te
spelen. Wij als activiteitencommissie zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om een
actieve bijdrage te leveren aan de krystkuier. Dit kan door mee te spelen of mee te
organiseren. Word je hier enthousiast van of ken je iemand die het leuk vindt dan horen we het
graag.
Reacties graag naar juf Wietske w.houten@tjongerwerven.nl

Scala | Buurtsportcoach
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de maand oktober.
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Kinderpostzegels | groep 7 en 8
Woensdag 28 september ging de actie van start. Iedereen ging gelijk fanatiek verkopen.
Mensen die wat wilden kopen waren erg positief en vonden het een leuke actie.
Ook is er een game te spelen -Power Jumper- dat is een spel op de site www.kpz.nl waar we met
de klas veel punten mee halen. Doordat we punten halen krijgen we aan het eind van de dag
medailles en aan het eind van de week gaan 21 klassen met de meeste medailles naar
schoolreisje -NEMO-. Maar we stoppen dit verslagje want we gaan lopen en lopen is verkopen :)
Door Bernt Hut.
De eerste dag gingen echt veel kinderen bezig het gaat dus zo: Je loopt langs de deuren het
fijnste is om het met z'n tweeën te doen. Je belt aan als ze opendoen stel je de vraag: ‘Wilt u
meedoen met de kinderpostzegelactie?' Dan laat je zien wat er allemaal is en pakt de ander het
briefje uit zijn/haar map en ook een pen. Terwijl de mevrouw/meneer het briefje invult pak je een
deurzegel en geeft je die aan de mevrouw/meneer. Dan ga je verder lopen en als ze bij een huis
niet opendoen stop je het niet thuis briefje in de bus met alleen je voornaam erop. Maar ze
kunnen ook de QR-code scannen en online uitkiezen. En dan al snel is bijna het hele dorp op de
eerste dag uitgekamd. Omdat dit jaar zoveel kinderen actief waren. Vorig jaar waren veel minder
kinderen zo mega actief. Ook bij de herberg en bij de kapper zijn al veel kinderen geweest.
Door Elisa ten Hoor

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar GIGAGROEN.
Woensdag 5 oktober hebben we een gezamenlijke opening, we
willen graag dat alle kinderen groene kleding of accessoires
dragen. De kinderen hoeven dus niet verkleed te komen.
Tijdens deze week staat het leesplezier van de kinderen centraal,
het is de bedoeling dat kinderen ervaren dat lezen leuk is. Naast
ons goede voorbeeld kunt u daarin als ouder ook een
ondersteunende rol spelen. Bij aankoop van een kinderboek in de
boekenwinkel krijgen de kinderen het kinderboekenweekgeschenk
cadeau. Als kinderen lezen over dingen die ze leuk vinden,
ervaren ze leesplezier en zijn ze ook eerder gemotiveerd om te
lezen.
Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?
En dat je dan ook luisterboeken kan lenen?
Lezen is goed voor de woordenschat, de zinsbouw en kan voor
kinderen iets zijn waar ze plezier aan beleven of iets waar ze een
rustmoment door ervaren.
Natuurmonumenten heeft een speciale minecraft challenge gemaakt in samenwerking met de
Kinderboekenweek. De challenge heet ‘Iedereen de boom in'. Klik hier om ernaar toe te gaan.
Er worden door heel veel organisaties en instellingen leuke dingen georganiseerd rondom de
Kinderboekenweek, houd oren en ogen dus open voor buitenkansjes!
www.kinderboekenweek.nl
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Engelse lessen | juf Wietske
Mogelijk bent u thuis al begroet door uw kind met de zin Hey, hi, hello and good
morning. Good morning how are you? Of hoort u uw kind zingen It’s time to go
to school again
Alle groepen krijgen Engels bij ons op school. Bij de kleuters wordt de groep in
tweeën verdeeld. Juf Wietske krijgt hulp van de pop ‘Super Sarah’. Afgelopen
week stond er een grote doos in het speellokaal. De nieuwsgierigheid was gelijk
gewekt. Het verhaal ‘The box’ werd gelezen en af en toe mocht een leerling kijken wat er in de
grote doos zat. Nieuwsgierig geworden? Vraag uw kind er dan maar eens naar.
Bij de midden- en bovenbouw werken we rond het thema hobby’s. De kinderen kunnen elkaar
begroeten en vragen stellen over een hobby met behulp van een flashcard. “Do you like
reading?” “Yes, I do.” “Do you like gaming?” “No, I don’t…” Engels wordt op een speelse
manier gegeven we volgen hierbij de lessen van ‘Spelen met Engels’.
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