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Volledige naam

Geboortedatum

Julia ten Have

14-8-2010

Ruurd van der Heide

31-8-2011

Volledige naam

Geboortedatum

Geanne van der Heide

4-8-2009

Jens Kamminga

20-9-2011

Mirte de Vries

19-8-2009

Sjoerd van der Meer

7-9-2009

Misha Meeter

23-8-2011

Amarens Rondaan

6-9-2008

Luka Meeter

23-8-2011

Yerne Siderius

18-9-2012

Rik Rondaan

6-8-2014

Jarno de Haan

1-9-2010

Mike Haisma

27-8-2014

Job Klompstra

21-9-2011

Marcus Best

12-8-2015

Anton Kamstra

20-9-2015

Hailey Graanoogst

21-8-2009

Marit De Haan

11-9-2014

Evy Stapensea

12-8-2016

Nina van der Veen

7-9-2014

Jesse Stapensea

12-8-2016

Foke Tigchelaar

6-9-2016

Hiljanne de Groot

23-8-2016

Martein Posthumus

24-9-2016

Danillia Grüter

14-9-2020

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag, ondanks deze
bijzondere tijd.
We zijn weer begonnen!
Wat was het fijn om maandagochtend 17 augustus iedereen weer te mochten zien.
Traditiegetrouw begonnen we het jaar weer met z’n allen. In de pannakooi zijn de
kinderen welkom geheten voor dit nieuwe schooljaar, hebben we nog even gezongen
voor de kinderen die jarig waren in de vakantie en hebben we specifiek nog even
stilgestaan bij kinderen die deze dag voor eerst bij ons school waren.
Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met één van de
leerkrachten of de directeur, om welke reden dan ook. In principe doen we dit nu via
de mail of telefonisch. U kunt bellen naar 058- 253 16 84, mailen naar de leerkracht
zelf of mailen naar mooitaki@cbo-nwf.nl
Annulering Info-avond
Voor woensdag 26 augustus en, als reserve datum, woensdag 2 september hadden
wij een info-avond gepland.
Deze avond wilden we graag met u in gesprek over hoe het komende schooljaar
eruit zal gaan zien. Zo hadden we als onderwerp de workshops, ouderbetrokkenheid,
nieuwe methode voor wereldoriëntatie, gepersonaliseerd leren etc.
Omdat we wel met grote groepen bij elkaar mogen komen, maar onderling wel 1,5
meter afstand moeten bewaren zien wij hier wel een obstakel; wij kunnen in onze
gemeenschapsruimte die 1,5 meter niet garanderen. Vandaar dus deze annulering,
hoe jammer we dit ook vinden.
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Wie zijn er jarig de komende maand?

Niettemin, graag berichten we u hier toch over.
Workshops:
Vrijdag 30 oktober, 6 november en 13 november organiseren wij van 8:30 uur t/m 9:30 uur
workshops. Een groep kinderen gemengd van groep 3 t/m 8 van maximaal 12 kinderen
volgen dan dus 3 vrijdagen een workshop. Deze zijn zeer divers: koken, werken in de tuin,
dans in de gymzaal , Free-running, foto en video bewerking, vloggen, progammeren, achter
de schermen in een supermarkt/bakkerij/groenteboer/boerderij in het kader van 'waar komt
voedsel vandaan?, schoolkrant maken, werken met hout, breien, een vreemde taal leren of
waar ouders of leerkrachten ook maar mee komen! Je hebt dus 3 vrijdagen achter elkaar
dezelfde groep kinderen, hierdoor kun je dus ook echt iets opzetten.
Wij hopen ongeveer 7-10 workshops te kunnen organiseren. Dat doen de leerkrachten zelf,
maar we willen ook graag ouders en bedrijven inzetten.
Hierbij dan dus ook onze oproep: wilt u, of eventueel met meerdere ouders (of Pake en
Beppe, oom of tante) vanuit u zelf of vanuit uw bedrijf een workshop komen geven, meld je
dan even via de mail: mooitaki@cbo-nwf.nl. Ook als je vragen hebt of je wilt je even
oriënteren, mail dan zeker even.
10 jaar geleden hebben wij deze workshops ook opgezet op onze collega-school CBS Prins
Johan Friso, Harlingen. Het heeft geresulteerd dat daar elke vrijdagochtend workshops
gegeven worden. De kinderen krijgen daardoor ook op andere manieren onderwijs,
pestgedrag komt niet of nauwelijks voor omdat de leerlingen en leerkrachten elkaar allemaal
kennen, resultaten gaan omhoog en er heerst een buitengewoon goed pedagogisch
klimaat. We nodigen u uit om zelf een kijkje te nemen:
https://prinsjohanfriso.nl/p/Talenten/cbo-cbsprinsjohanfriso2%7C5793fa70-2692-46e5-bb59c6a462df3488/
Wij hebben (nog niet) de intentie om dit het hele jaar te doen, maar willen eerst eens
beginnen met één ronde van 3 vrijdagen. Dit kan echter alleen met de hulp van ouders en
externen. Lijkt het u wat, of wilt meer informatie, neem dan zeker even contact op. Het is
werkelijk fantastisch om met een klein groepje kinderen te werken en iets te creëren wat hen
hun hele leven bij zal blijven.
Onderwijs moet je horen, zien, voelen, proeven en ruiken. We hopen dat u daar onderdeel
van wilt zijn. Op deze manier willen we ook de ouderbetrokkenheid vergroten en het
onderwijs weer iets meer gepersonaliseerd maken.
Wereldoriëntatie:
De aankomende periode gaan we kijken hoe wij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en
techniek kunnen vervangen voor een methode die beter past bij onze onderwijsvisie. Zo
willen we graag dat kinderen gedeeltelijk zelfstandig kunnen werken, maar ook meer de
mogelijkheid krijgen om samen te werken in projecten en waar zij meer 'hun eigen' erin kwijt
kunnen. Ook zouden we graag zien dat deze vakken niet meer afzonderlijk gegeven worden,
maar juist meer in elkaar verweven. Als laatste willen we graag dat de nieuwe methode
meer de directe omgeving betrekt.
Kortom: we hebben genoeg te onderzoeken en nemen hierin ook zeker de kinderen mee.
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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