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Feest op it iepen finster
1 december 2021
Wat een feest, Sinterklaas kwam op
school. Gelukkig was het droog toen
hij aankwam op het plein. Zijn mijter
moest hij stevig vasthouden, zo hard
waaide het. Sint zou met zijn paard
naar Achlum komen, maar had toch
maar de auto genomen. Op het
leerplein zongen we uit volle borst
voor Sint en zijn roetveegpieten. We
deden een spelletje waar de Pieten
moesten tellen, en raad eens? Wij
konden het véél beter. Ook gingen we
Sint toezingen, want het was tenslotte
bijna zijn verjaardag. Daarna ging Sint
samen met de peuters een kijkje
nemen in de peuterklas. Het was daar
heel gezellig. De Pieten deelden
cadeautjes uit. Wat een verrassing, ze
kregen allemaal een
muziekinstrumentje. Bedankt Sint!
We zijn er superblij mee! Daarna ging
Sint bij groep 1234 kijken. We hadden
superveel vragen aan Sint, maar we
wilden ook heel veel laten zien. Jan
die kan goochelen en groep ¾ die een
dansje deden voor Sint. Groep ½
wisten een nieuw liedje over het
paard Ozosnel en deden voor hoe je met stokpaardjes kan rijden.
Groep 3 mocht laten horen hoe goed ze al kunnen lezen.
De ochtend vloog voorbij.
En voor we er erg in hadden kwam de roetveegpiet al met de zak vol cadeautjes.
Wow, ook wij kregen, net als de peuters een muziekinstrumentje.
Wat een feest!
Sinterklaas heel hartelijk bedankt voor je bezoekje!
Komt u volgend jaar weer? Wij kunnen niet wachten!
Groeten van de onderbouw van it iepen finster

Een dag in de klas van groep 4/5/6…
Het is nogal een aardige groep. Op het moment dat je de jongste van groep 4 vergelijkt met de
oudste van groep 6. Hier zit natuurlijk best wel wat verschil in. Desalniettemin versterken deze
kinderen elkaar heel mooi. Dit begint al aan het begin van de dag wanneer de kinderen starten met
het automatiseren van spelling op hun Notebook. Wanneer een kind uit groep 4 een probleem heeft
met de Notebook komt er gelijk een kind van groep 6 bij om hierbij te helpen. Dit gaat ook
gemakkelijk, omdat de kinderen van de verschillende groepen door elkaar heen zitten in groepjes
van vier. Om 9 uur is het tijd voor rekenen. Dit doen de kinderen via Snappet. Hiervoor gebruiken ze
hun uitrekenschrift om de sommen op te schrijven en uit te rekenen. Daarna vullen ze deze op de
Notebook in. Hier maken ze gebruik van de ‘hand van vijf’ om elkaar te ondersteunen. Een groepje
kinderen gaat met juf Kim mee voor extra ondersteuning en twee kinderen gaan met juf Maaike
mee. Om 10 uur is het tijd voor pauze! Onder het genot van een appel of een banaan wordt er eerst
gekeken naar het Jeugdjournaal. Vervolgens wordt er op dit moment voorgelezen uit het boek ‘Baas
van de wereld’. Nadat de kinderen buiten zijn geweest gaan de kinderen aan de slag met
taal/spelling/begrijpend lezen. Op het moment dat de kinderen hier klaar mee zijn gaan ze aan de
slag met de mag en moet taken. Hierin staan extra (verrijkende) opdrachten en/of
ontspanningsoefeningen. 12.15 uur gaan de kinderen weer lekker naar buiten voor een frisse neus.
Dan is het tijd voor een hapje en een drankje. De middag staat in het teken van
‘wereldgodsdiensten’. Groep 4 is hierin bezig met het maken van een tijdlijn en groep 5/6 is bezig
met het maken van een muurkrant. Aan het einde van de dag is er altijd even tijd voor het
hoekenspel. Hier genieten de kinderen altijd zichtbaar van. Om 14.00 uur gaan de kinderen
(hopelijk) altijd weer met een blij en goed gevoel naar huis!

Wist u dat:

*Een boeddhistische monnik alleen een gewaad, riem, bedelnap, naald en draad,
wandelstok, scheermes, tandenstoker en een filter om water te zeven mag bezitten? Verder
helemaal niets.
*De koe een heilig dier is binnen het Hindoeïsme
*Joden een andere jaartelling hebben dan de christenen of moslims
*Moslims geloven in Allah (het Arabische woord voor god) en lezen uit 'het heilige boek' de
Koran
*Het getal 108 een heilig getal is binnen het boeddhisme
*Op 6 januari Driekoningen binnen het Christendom wordt gevierd.
*Vier weken voor kerst, op zondag, de 'advent' periode begint (advent betekent 'komst')
Zomaar wat weetjes van de 5 verschillende 'wereldgodsdiensten' die er bestaan en waaraan
wij deze weken aan werken op school.

Nieuws van de peuteropvang it lyts finster.
Op maandag 22 november hebben we controle gehad van de GGD. Ze heeft in verschillende mappen
gekeken, en alle protocollen doorgenomen. Het inspectierapport van dit bezoek volgt later.
In november hebben de peuters over Sint-Maarten gewerkt. De peuters hebben dit jaar een uil
lampion gemaakt. Toen Sinterklaas in ons land arriveerde zijn we met het thema sinterklaas
begonnen. Eerst hebben we een bootje gemaakt, waar Sinterklaas en zijn Pieten iets lekkers in
hadden gestopt.
Verder hebben we Friese en Nederlandse sinterklaasliedjes aangeleerd en gezongen. Op woensdag 1
december is Sinterklaas met zijn Pieten op het IKC it iepen finster geweest. We hebben met z’n allen
een fijn feest gevierd, en voor iedere peuter had hij een mooi muziekinstrument uit Spanje
meegenomen.

Na het sinterklaasfeest gaan we verder werken over de kerst. De kerstboom gaan we met z’n allen
versieren, en er worden weer kerstliedjes aangeleerd, ook gaan we over de kerst knutselen. Op
woensdag 22 december vieren we het kerstfeest met de peuters. Om half 9 staat de kerst
ontbijttafel klaar.
Alle peuters: JELKE, BRECHT, LEILAH, NIEK, JURRE, ESMEE,
JESKE, JANTINE, EMMA, MAYSON, LIEKE, FEITZE, en SEM
wensen jullie Fijne kerstdagen en een gelukkig 2022.

BSO de Sinnestriel
Al een paar weken zijn wij gestart met het thema 'Food
Fun'. Het bakken van een cake of het kleien van
verschillende soorten eten passen het best bij dit thema.
Met deze activiteiten zijn wij het meest bezig. En natuurlijk
rond de tijd van sinterklaas bakken we pepernoten en
worden er verschillende tekeningen en knutselwerkjes
gemaakt voor sinterklaas en zijn pieten.
Vooruitblik
Ook hebben wij eind oktober bezoek gehad van Marion. Zij
heeft gekeken naar de inrichting van de BSO. Ze maakt nu
voor ons een plan en een plattegrond. Als deze klaar is
wordt het lokaal veranderd en komen er nieuwe spullen en verschillende hoeken. We hopen op een
frisse, mooie en een gezellig lokaal!
Wist u dat:
-

De kinderen super goed kunnen dansen op Just dance.
Wij af en toe een kijkje nemen in het dorp samen met de peuters.
Wij binnenkort een heel ander inrichting hebben.
De kinderen dol op verven zijn.

17 november Studiedag
Tijdens de studiedag op it iepen finster zijn we meegenomen in een rijke taalomgeving voor
kinderen, het belang van voorlezen op school, na school en het samen beleven van teksten. We
hebben gesproken over onze eigen favoriete boeken en over hoe we dit kunnen overbrengen op de
kinderen. Hoe we lees en taalactiviteiten kunnen onderbrengen in samenhangend onderwijs.
Wij vonden het een zeer inspirerende dag en hebben veel opgestoken van Paulien Holtkuile van
bureau Meesterschap. Zij heeft ons het belang doen inzien van de samenhang tussen de
verschillende vakken en is praktisch met ons aan de slag gegaan voor het project
wereldgodsdiensten. De planning voor vijf weken is klaar, waarin we geschiedenis, aardrijkskunde,
techniek, mens en maatschappij en taal met elkaar verbinden.
Haar tip om veel gebruik te maken van ons eigen netwerk is meteen benut. We zijn allemaal naar
onze prachtige kerk geweest (in onze achtertuin) en ontvangen door dominee Tytsje. Het was voor
veel kinderen de eerste keer dat ze binnen waren.
Meester Sultan heeft in groep 456 vertelt over zijn geloof. De islam is een godsdienst. Het woord islam
komt uit het Arabisch en betekent: ‘overgave aan Allah’ en ‘vrede aangaan’. Mensen die in de islam
geloven heten moslims. Moslim betekent daarom: ‘iemand die vrede heeft gesloten met Allah’.

Biebflits
Om in de sfeer van voorlezen te blijven, bij dit finsterke is weer een biebflits toegevoegd. Ook in de
Kerstvakantie raden we jullie aan om zoveel mogelijk met de kinderen te blijven (voor) lezen.

Meester Klaas, onze intern begeleider
Twee weken geleden kregen wij verdrietig nieuws, Klaas was met spoed opgenomen in het
ziekenhuis met klachten aan het hart. Ondertussen is hij gelukkig weer thuis, maar wel in afwachting
van een operatie. Dit houdt in dat onze ib-er verplicht rust moet houden en voorlopig niet aanwezig
zal zijn. Om hem een hart onder de riem te steken. Kunt u natuurlijk een kaartje sturen:
Klaas Hoekstra, Pastorijleane 25, 8804 SB Tzum. - Beterschap!-

Gelukkig hebben we een vervanger gevonden in juf Antje, zij zal onze intern begeleider zijn, zolang
het nodig is.

Ouderbijdrage
Zoals u van ons gewend bent, komt het verzoek voor ouderbijdrage altijd rond december. Aangezien
we in een onzekere tijd leven en er al het één en ander is afgelast, wachten we nog even met het
innen van de ouderbijdrage. Wel is besloten dat groep 7/8 ook dit schooljaar weer op kamp gaat.

Kerst
Mochten er geen wijzigingen komen tijdens de eerstvolgende persconferentie, dan vieren de
kinderen vrijdagochtend 24 december Kerst op school. Dit zal in ieder geval een feestelijk
Kerstontbijt zijn.
De Kerstvakantie start daarna voor alle kinderen en het team om 12.00u.

•

Maar eerst nog een heel gezellig Sinterklaasavondje toegewenst!!

