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Nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is niet zo rijk gevuld, als dat u anders van ons gewend bent. Het 
team is druk bezig geweest om het schooljaar goed op te starten. Dat kost het 
team in de eerste weken best veel tijd en energie. 
Volgende maand zal hij vast weer uitbundig gevuld zijn. 
 
Schoolgids 
Op maandag 25 augustus is de schoolgids digitaal naar alle ouders verstuurd. 
Mocht u hem niet hebben ontvangen, dan horen we dat graag. Dan komt hij alsnog 
naar u toe. Op 25 september organiseren we een koffieochtend van 8.45-10.00 
over de schoolgids. U bent van harte welkom deze ochtend. U kunt zich opgeven 
via: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl Zo weten we op hoeveel mensen we 
deze ochtend kunnen rekenen. 
 

Hoofdluis 

Op dit moment voeren we op school geen hoofdluiscontrole uit, omdat we hiervoor 

te weinig vrijwilligers hebben. Daarom willen we u vragen om zelf de haren van uw 

kind regelmatig te controleren. Op deze website kunt u meer informatie vinden 

over hoofdluis. 

http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=&dossierid=42 

Mocht u willen helpen om de hoofdluiscontrole op school weer van de grond te 

krijgen, dan horen wij dat graag. 

 

 

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Begin schooljaar 2 7 augustus 2014 

Jaargang 4, nummer 1 

Na een goede zomervakantie, met de eerste weken zeker prachtig weer, is op 18 
augustus jl. is de school weer begonnen. Zoals inmiddels al een beetje traditie is 
geworden, starten we altijd met een inloop vanaf 9.30 voor ouders en kinderen. Er 
staat dan koffie/thee en limonade klaar . Dit jaar werkte helaas het weer niet mee 
en moesten we binnen vertoeven. 
Maar dat mocht zeker de pret niet drukken. Tegen 10.00 waren alle kinderen door 
hun ouders in het lokaal gebracht en konden de leerkrachten weer van start. 
Zo’n eerste week was voor veel kinderen weer even wennen en ook vermoeiend. 
Gelukkig houden de juffen daar goed rekening mee. 
Via deze weg wensen we alle kinderen en hun ouders een heel fijn schooljaar. 
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Hallo, 
 

Wat gaat het snel! We hebben er al bijna 2 weken op zitten in groep 1 en 2. 
We werken aan het thema ‘weer naar school’ en hebben daar al druk mee gewerkt. Op de foto’s is te zien hoe we 
ons zelf zien in deze nieuwe groep en ook hebben we een collage gemaakt met gezonde en ongezonde dingen zodat 
we weten wat we mee kunnen nemen naar school. 
 
We hebben in deze korte tijd zelfs al een nieuw klasgenootje mogen verwelkomen. Danielle Vonk is 27 augustus 4 
jaar geworden en is vanaf nu bij ons op school. 
 
Op 10 september wordt Anne-Nynke Rozema 4 jaar, zij heeft ook al bij ons in de klas gekeken. 
 
Ook is er een nieuwe juf in deze groep, Thea Westra. 28 jaar, woont in Dokkum en ze heeft het erg naar haar zin op 
school. 
Juf Thea kan natuurlijk niet meteen onthouden wanneer iedereen jarig is, dus hebben wij ook allemaal een verjaar-
dagskalender gemaakt. 
 
Zeer binnenkort zal onze poppenhoek mooi worden aangekleed zodat we er nog leuker in kunnen spelen. We heb-
ben er zin in! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hoera! Op 22 augustus om 8.41 is juf Anna de trotse moeder geworden van een zoon: Ewoud Jan. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

   

   

  Ewoud Jan was bij de geboorte 3560gr. Moeder en kind maken het goed. 
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Goeie allegear, 
 
Dêr wiene we al wer!!!!!  
Nei in moaie fakânsje binne we wer klear foar in frisse start yn it nije skoalle jier. Foar juf Nicole en my wer in hiele 
oare combi dan’t wy went wiene. 
 
De earste wike ferrûn hiel goed. Wy moasten allegear ús plakje wer wat fine en witte wer’t  wy de dingen del lizze en 
fine kin. Foaral groep 3 hat te meitsjen mei in soad feroaringen. Mar it liket as went it fluch. 
Dit jier sille wy  per bern in port folio(fersammeling) byhâlde . Dit kin in wurkje wêze, mar ek in skriuw opdracht. Ek 
sille wy sa no en dan mei de ipad foto’s meitsje  en ôfdrukke fan techniek opdrachten en 3D knutsel wurkjes,  die’t 
jim  bern makke ha yn de les. Ut dizze  port folio opdrachten meitsje de bern in kar. Dizze stopje  wy yn in map en 
komme by de rapporten yn mei nei hûs. Sa kinne jim ek thús sjen wat de bêrn op skoalle makke ha en wêr de bern 
grutsk op binne. 
 
Foar earst wolle we it hjir mar by litte. Oare kear mear! 
 
Groetnis, 
Nicole en Christina  
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Na de zomervakantie zijn we met een geheel nieuwe combinatie begonnen.  Groep 5 en groep 7.  
We zijn de afgelopen week gestart met het zonnetje van de week. Iedere week is één van de kinderen het zon-
netje van de week en de andere kinderen mogen iets positiefs op een straal schrijven en het er bij plakken. 
Na afloop van de week krijgen de kinderen hun zonnetje mee naar huis. 
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Het was zes weken lang rustig in de klas. De tafels en stoelen stonden zes weken lang op dezelfde plek. De kap-

stok was zes weken lang helemaal leeg. Zes weken lang was er niemand op school. Nou ja, bijna niemand. Zo nu 

en dan was er een juf die alvast wat klaar zette voor volgend jaar. Het was een enorm saaie boel op school. Maar 

we zijn er weer! We zijn weer los en gaan er weer voor.  

 

U kunt nagaan dat wij het in de eerste weken druk hebben met het opstarten van de schoolzaken. Daarom laten 

we het in deze nieuwsbrief maar kort. U krijgt de hartelijke groeten van groep 6, groep 8 en de juffen. 
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Zoals in het verslag van de ouderavond over onze nieuwe ontwikkeling richting Levend Leren stond vermeld, zullen we u 

middels de nieuwsbrief maandelijks informeren over de stapjes die wij als school/team hebben genomen/gaan nemen 

binnen het proces vernieuwingsproces. 

 

Hieronder staan de zaken die we dit jaar proberen op te pakken: 

- De onderdelen: spreken & luisteren en schrijven (stellen) loskoppelen van de taalmethode 

- Elke week schrijven de kinderen een tekst op basis van eigen ervaringen( kleuters 1x per 2 weken) volgens de syste-

matiek van de “Taalronde” 

- Toepassen van informeel handelen bij rekenen daar waar mogelijk 

- Per maand vanuit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) tenminste één activiteit in het 

kader van: “doen-ervaren-beleven” 

De grootste focus ligt voor nu op het schrijven van teksten op basis van eigen ervaringen (de eerste twee punten uit 

bovenstaand lijstje). Alle groepen, ook de kleuters, zijn hier de afgelopen twee weken al mee bezig geweest.  Elk kind, of 

het nu een kleuter is of een groep 8 leerling, heeft zijn eigen ervaringen bij een bepaald onderwerp. Deze ervaringen 

delen de kinderen tijdens een kringgesprek en tweetalgesprekjes met elkaar. Daarna proberen ze wat ze hebben verteld 

zo goed mogelijk op te schrijven/ te tekenen. 

Voor sommige kinderen is dit nog best lastig. Ons hoofddoel voor het schrijven is dan nu ook het creëren van een veilige 

omgeving om te schrijven en  dat de kinderen plezier krijgen in het schrijven. 

Dit houdt in dat we ons nu vooral proberen te richten op de inhoud en dat nu nog niet zoveel aandacht uit gaat naar de 

juiste spelling en interpunctie. Als je dat in de beginfase al teveel doet, kan dat het zelfvertrouwen en het schrijfplezier 

van de kinderen ondermijnen en dat willen we niet. Verderop in het proces zal er ook aandacht komen voor de andere 

items binnen het schrijven. 

We proberen na afloop van een taalronde de geproduceerde teksten te bespreken. Eén tekst wordt klassikaal bespro-

ken, de overige teksten in tweetallen. De schrijver van een tekst wordt vooraf gevraagd of zijn/haar tekst klassikaal be-

sproken mag worden om hem nog mooier te maken. De leerkracht loopt dan vooraf samen met de schrijver de tekst bij 

langs om de meest in het oog springende fouten er uit te halen. Dit ook weer om een veilige omgeving voor het kind te 

creëren. Na de besprekingen herschrijven de kinderen hun tekst. Soms op papier, soms in Word. Beide versies worden 

bewaard. 

Voor  de meeste leerkrachten is deze manier van werken nieuw. Alles zal dan ook nog niet direct helemaal vlekkeloos 

verlopen. Maar juist door veel te doen en er samen ook veel over in gesprek te gaan, kom je verder. Wekelijks hebben 

we een moment gepland om samen te praten over onze ervaringen en om tips uit te wisselen. 

Aankomende dinsdagmiddag hebben we een studiemiddag over het schrijven. Jimke Nicolai (onze begeleider) zal de 

inhoud hiervan verzorgen. 

 

Tot slot nog een mooie uitspraak die denk ik zowel voor de kinderen als voor het team van toepassing is: 

 

Natuur laat zich niet dwingen naar de wijzers van de klok. Aan de plantenwereld kunnen we dit ervaren. De aardbeien in 

de tuin zijn niet eerder rijp omdat je een ‘deadline’ stelt. 

Het enige wat je kunt doen is zorgen en wachten; je overgeven aan het proces dat zich voltrekt. 

(Hovinga, 2013) 
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