Finsterke 9
We starten dit finsterke met prachtig nieuws: groep 7/8 heeft een erg geslaagd kamp achter de rug
in Kollumerpomp. Op de dag van vertrek hebben we de uitslag van de IEP eindtoets binnengekregen;
82,3 is ons groepsgemiddelde. Geweldig gedaan, complimenten voor jullie allemaal.

Maandag en dinsdag is er een audit op it iepen finster. Tijdens deze auditdagen zijn er gesprekken
met leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en directie. Ook wordt er een
bezoek gebracht aan alle groepen d.m.v. een observatie in de klassen. De bevindingen van het audit
team komt in een verslag en daar hangt een waardering aan voor ons als kindcentrum. Hierin komt
te staan wat we goed doen, wat in ontwikkeling is en de aandachtspunten voor de toekomst. Wordt
vervolgd….
Meester Klaas is ondertussen weer een paar uurtje begonnen, daar zijn we natuurlijk heel blij om.
Hij werd deze week al meteen ingezet voor ons nieuwe project
vliegen. Hier speelt meester Klaas een zwarte kraai en
Dieuwke de grutto moeder.
Afgelopen week is er in de Korenbeurs het strategisch plan
gepresenteerd voor de komende vier jaar. Hierbij waren alle
personeelsleden van cbo aanwezig. Het was een feestelijke
avond en de onderwijsplannen zien er goed uit. U kunt dit plan
inzien bij ons op school of op de website.
Tot slot ga ik per 1 augustus ook als directeur aan de slag op
cbs Mooitaki te Beetgummermolen. Ik verdeel mijn tijd dan
over twee scholen. Komende week wordt het formatieplaatje

besproken met de IKC raad. Daarna zal ik het volledige plaatje met u delen, zodat u weet wie er voor
welke groep staat in het schooljaar 2022-2023.
Brenda Oostra

Project: Vliegen
Donderdag 12 mei kwam meester Erik met een heel
bijzonder verhaal in de klassen. Er zou een piloot op zoek
zijn geweest naar een boek. Het boek moest op het
kaatsveld van Achlum liggen. De piloot dacht, als ik nou
boven het kaatsveld rondjes ga vliegen, dan vind ik het
boek vast snel. Want vanuit de lucht kun je immers alles
heel goed zien. Helaas, dit ging helemaal
mis. De piloot was neergestort en de
kinderen van de onderbouw kregen de
vraag of zij het boek wilden zoeken.
Het boek werd snel gevonden. Alle kinderen van het iepen finster kregen vervolgens
een bladzijde uit dit boek en mochten hier samen met hun maatje een nieuwe tekst
bij bedenken. Wat werden er mooie verhalen bedacht. We zijn er trots op dat de
kinderen zo goed kunnen samenwerken.
Meester Erik was dus toch de piloot.

Peuteropvang: Lyts Finster
Nieuwtjes:
Vanaf woensdag 11 mei is bij ons op de peutergroep Heorhii gestart.
Heorhii komt uit Oekraïne en woont samen met zijn vader en moeder in
het opvangcentrum in Achlum. Heorii is bij ons op zowel de maandag als
woensdagochtend. Veel plezier Heorii!
Oproep nieuwe peuters
Helaas, moeten wij concluderen dat het leerlingen aantal bij ons op de
peutergroep ontzettend daalt. Vandaar dat wij een oproep doen. Alle
kindjes vanaf 2 jaar en ouder zijn zeer welkom! Kom gerust een keertje
langs voor een kennismaking!
Project: Vliegen
Vanaf vorige week zijn wij gestart met het nieuwe project: Vliegen.
Gekoppeld aan dit thema is het liedje: Helikopter, Helikopter
https://youtu.be/6YLwoBYEnyw
Beweeghummeltjes: Spelletjes met de parachute

Nieuws uit de onderbouw:
Boekpromotie:
Vorige week woensdag kwam juf Miny van de bibliotheek bij ons op bezoek. Dat is altijd fijn! De
kinderen herkennen haar en weten dat ze komt voorlezen. Dit keer nam ze het prentenboek:
Jonathan de Toverpony mee. Jonathan de pony had een HEEL bijzonder talent. Hij was een
TOVERPONY! Met één zwaai van zijn toverstok kon hij alles laten verdwijnen. Let op....BOEM! Alles
was Foetsie! De kinderen luisterden aandachtig. Gelukkig kon Jonathan ook alles weer terug
toveren. PFFF! Na afloop vroeg Miny aan de kinderen wat zij zouden willen toveren. Nou dat wisten
ze wel! Een zwembad, een nieuwe fiets, een lekkere taart! Genoeg ideeën! Toen Miny aan juf vroeg
wat ze zou willen toveren, zei juf: Ik zou graag eens voor een dag alleen maar stoute kinderen willen
in de klas. O jee, toen waren de gekke ideeën niet van de lucht! Miny haar advies aan juf was om dat
maar niet voor een dag te doen, een ochtend is wel genoeg! Bedankt Miny voor het prachtige
verhaal. En bedankt dat we het boek op school mogen houden.
Na de voorjaarsvakantie hebben juf Nynke en Juf Neeltsje weer gewisseld van groep.
Juf Nynke geeft les aan groep 3, juf Neeltsje is weer bij de kleuters.
Ook nu weer zijn er een aantal momenten in de dag dat alle kinderen van groep 1,2 en 3 bij elkaar in
het kleuter lokaal zijn om samen activiteiten te doen.
Iedere dag eten we samen fruit en luisteren we samen naar een verhaal of een prentenboek. Tussen
de middag eten we samen brood en daarnaast zijn er nog een of twee momenten op de dag dat we
samen een activiteit/les doen.

Nieuws uit de middenbouw:
Voetbal SC Heerenveen

Voetbalwedstrijd SC Heerenveen/ GO Ahead EAGLES.
Zondag 15 mei gingen we me groep 6/7 naar SC Heerenveen we hadden deze kaartjes gewonnen
met scoor een boek. We moesten zoveel mogelijk boeken lezen om deze kaartjes te winnen. In de
eerste helft stond het 0-0 maar na een paar minuten scoorde Heerenveen in de 37ste minuut. En het
was 1-0. Na een paar goeie aanvallen was het rust. De spelers gingen van het veld af. Na een tijdje
kwamen de voetballers weer terug. Na een paar aanvallen van beide teams. Het was raak
Heerenveen scoorde de tweede goal in de 61ste minuut. Paar minuten later scoorde Heerenveen nog
een keer wat een geluk. Na twee minuten scoorde GO Ahead EAGELS ook nog een keer. De fans van
GO Ahead gingen helemaal los. De eind stand was 3-1. Het was een super leuke wedstrijd want wij
waren natuurlijk voor SC Heerenveen.
Gemaakt door Jelmer en Sil.
Dammen
Donderdag 12 mei is oud Wereldkampioen Frysk Damjen
Marten Walinga bij ons in de klassen geweest! Hier heeft hij
de kinderen van groep 4 t/m 8 kennis laten maken met een
andere manier van dammen. De kinderen waren hier erg

enthousiast over en volgens Marten zaten er zeker kinderen met veel
talent tussen. Dus wellicht komt de toekomstige wereldkampioen
wel van onze school!
Waadzinnig
Op dinsdag 24 mei gaan de groepen 4,5 en 6 naar de
cartoontheatervoorstelling BliepBliep in de Koornbeurs. Met veel
fysieke humor, live tekeningen en live muziek komt een indringend
verhaal tot leven over een man en zijn robot.

Nieuws uit de bovenbouw:
Kamp
De kinderen van groep 7/8 zijn van 18 t/m 20 mei op kamp! De kinderen gaan naar het verre
Kollumerpomp om allerlei leuke, gezellige en sportieve activiteiten te gaan doen en dat met maar
één doel: zo veel mogelijk plezier maken! De verhalen en foto’s zullen ongetwijfeld nog volgen!
IEP eindtoets
Groep 8 heeft zich voor de meivakantie aardig in het zweet gewerkt. De beruchte eindtoets stond op
het programma en dat is altijd spannend. De kinderen hebben hun zenuwen aardig in bedwang
weten te houden, want ze hebben het als klas uitstekend gedaan. Ze hebben een gemiddelde score
van 82,3 weten te behalen waar het landelijke gemiddelde 80,0 is. Dus dit verdient zeker een
schouderklopje!

BSO de Sinnestriel:
Meivakantie:
In de meivakantie hebben de kinderen een huisnummerbingo
gedaan en hebben ze in het bos een zoektocht gedaan. Waar zijn de
insecten verstopt? En welke boom is het grootst?
Ook moesten we onze moestuintjes onderhouden en hebben de
kinderen met een zelfgemaakte gieter de zaadjes water gegeven. Er
werden toneelstukjes uitgevoerd en we moesten raden wat de
kinderen uitgebeeld hadden. De kinderen kregen tussen de middag
iets lekker op hun brood en er werd een heerlijke taart en cake
gebakken. Een zeer geslaagde en gezellige vakantie.
Kunst:
Op de groep wordt er sinds vorige week druk getekend, gekleurd en
geverfd. De kinderen kleuren mooie tekeningen in, maar er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld
Donald Duck natekenen of Spongbob. In het BSO lokaal is daarom ook een kunstmuur gemaakt. Hier
kunnen alle kunstwerken hangen en kunnen de ouders, maar ook de kinderen de kunstwerken
bewonderen.

Data om te onthouden:
24 mei IKC Raad vergadert
26 mei t/m 29 mei Hemelvaartweekend
30 mei start Fryske Foarlês wike

Wist u dat:
•

•
•
•
•
•

Verstoppertje spelen in de vakantie erg populair was. Dat er iemand meer dan 20 minuten
verstopt was. Dat we met het mooie weer heerlijk buiten eten. De foto's van de BSO ook op
mijn school staan.
De Lise, Jurre en Femke naar Canada zijn geweest in de meivakantie en hiervoor 10 uren
door de lucht vlogen.
Er drie ouders gereageerd hebben op de oproep om te komen vervangen als we zonder
invalkracht zitten…. Wij hier heel blij mee zijn!
Er nog steeds ouders en/of dorpsbewoners zich aanmelden voor de talentenmiddag… We
ook hier heel blij mee zijn… er nog meer aanmelding bij kunnen!
We een heel mooi nieuw schapenhekje hebben achter school, zodat er geen kinderen bij de
sloot kunnen komen?!
Er nog een schaduwdoek boven de zandbak wordt geplaatst volgende week?

Alle kinderen van it iepen finster vrijdag 1 juli naar het dorpsfeest mogen, ze hiervoor geen vrij
hoeven te vragen, dit als extra VRIJE DAG wordt ingepland! Wilt u dit noteren?!

Thema ‘vliegen’
Een grutte luchtballon!

