Finsterke 7
Oekraïne
Vandaag staat in het teken van de hulp aan Oekraïne. Radio, televisie en kranten gaan erover. Ook
op it iepen finster is er over gesproken. We hebben vooral geluisterd naar wat de kinderen erover
weten, wat ze wel of niet bezighoudt. Vanuit de leerlingenraad kwam het mooie voorstel om lege
flessen in te zamelen. Hieronder vindt u de oproep van Norah en Kim:
Geld inzamelen voor Oekraïne Wij gaan met de school deze week geld inzamelen voor Oekraïne.
Want in Oekraïne is nu een hele erge oorlog aan de gang. Dus als u lege flessen heeft wilt u ze dan
buiten zetten als u niet thuis bent a.u.b. dan zouden wij u heel erg dankbaar zijn. Als u lege flessen
heeft. NIET WEGGOOIEN!!! Hopelijk begrijpt u ons. Dan vinden wij het heel fijn als u dat zou
doen. Want alle beetjes helpen toch? U mag de lege flessen ook zelf naar school brengen!
Naast dit initiatief heeft de leerlingenraad ook gesproken over de invulling van de talentenmiddag;
wat zouden we willen leren, wie kan ons helpen? Over de meester- en juffendag, Koningsdag en
over hogere hekken rondom de pannakooi. Elke maand bespreken we verschillende onderwerpen.

Zoek de verschillen

Achlum telt een aantal prachtige bruggen die in de loop der jaren ook allemaal qua uiterlijk zijn
veranderd. Samen met alle kinderen hebben we een wandeling gemaakt en zijn we een aantal van
deze bruggen gepasseerd.
De komende weken staan helemaal in het teken van ‘Bruggen Bouwen’. Heel veel kinderen kwamen
na de voorjaarsvakantie met prachtige verhalen, foto’s en/of tekeningen van hun eigen ervaring met
een brug. Deze hebben een mooi plekje op het leerplein gekregen.
Een prachtig project waar we het gaan hebben over de geschiedenis van de brug, wist u bijvoorbeeld
dat met de bouw van de eerste ijzeren brug ‘Iron Bridge’ in Engeland de industriële revolutie is
begonnen? Maar we gaan het ook over techniek, constructie, wateren/rivieren, verbindingen en nog
zoveel meer hebben. Ook sluit het thema aan bij de huidige actualiteit.
We build too many walls and not enough bridges ~ Isaac Newton

Bezoek aan de RSG Simon Vestdijk in Franeker

De kinderen van groep 7/8 zijn naar een techniekmiddag geweest op de RSG Simon Vestdijk in
Franeker. Veel kinderen waren nog niet eerder op deze school geweest, dus dit was een mooie kans
om kennis te maken met de school. De kinderen zijn aan het werk geweest met robots! Deze robots
reageerden op stiften. Door verschillende kleuren achter elkaar te zetten ontstonden er codes. Elke
code had een andere betekenis (sneller, langzamer, draaien, etc.). Vervolgens hebben de kinderen
hiermee hun eigen verhaal gemaakt. Denk hierbij aan een racebaan of een theater met dansende
robots. Ook hebben de kinderen gekeken naar een heuse laserstraal! Het was een leuke en leerzame
middag!

BSO de Sinnestriel:
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met het thema ' Reis om de wereld'.
Een thema met aandacht voor de landen om ons heen en hoe duur een
vliegticket nu eigenlijk is. Ons lokaal is op het thema ingericht. De
kinderen kunnen in het reisbureau 'De Sinnestriel' de reis boeken van
hun dromen, daarnaast hebben we een vliegtuig, waar de passagiers
worden verzorgd met eten en drinken. Ons nieuw keukentje is dan ook
het keukentje van het vliegtuig. Alle kinderen hebben hun eigen
paspoort gemaakt en kunnen dus ook allemaal reizen om de wereld.
Ook in de voorjaarsvakantie hebben de kinderen in het thema gewerkt. Een eigen collage maken van
je droom vakantie en in welk land eten ze pizza? Dat kunnen wij natuurlijk ook maken!! Ook hebben
we een kijkje genomen op de boerderij van de Pake en Beppe van Benja, Sam en Marijn. Dit was erg
leuk!
Wij zijn verhuisd!!
Na de kerstvakantie zijn wij verhuisd, maar wel tussen de
muren van school. Een nieuw lokaal voor onze BSO. We
hebben het lokaal van groep 6/7/8 gekregen en dit binnen
een dag verhuisd. Met hulp van de kinderen uit de
groepen hebben we dat kunnen doen! Erg bedankt
namens de BSO. Wij zijn héél blij met ons nieuw plekje.

Ook hebben wij nieuwe huisjes in ons lokaal staan. Een nieuw keukentje in het lokaal en een leeshuis
voor in de hal. De huisjes zijn goed schoongemaakt door de kinderen en worden nu goed gebruikt!
Voor het keukentje zijn we opzoek naar echte pannen (niet al te groot) voor op het fornuis, echte
kop en schoteltjes. Mochten jullie thuis in de kasjes nog servies vinden dat u niet meer gebruikt, dan
heeft de BSO hier wel belang bij.

Wist je dat.....
-

De kinderen druk met de skoebidoe touwtjes zijn
De dames met vlechtjes in hun haren thuiskomen
- Dat ons volgende thema 'Eigen huis en tuin is'
- Wij opzoek zijn naar poppen en een poppenwagen
- Dat onze pizza's per ongeluk mislukt zijn......🙁
- Dat sommige kinderen heel goed kunnen poetsen!
- Dat we bunkers in de zandbak hadden

Peutersopvang: het Lyts Finster
Afgelopen maand hebben de peuters gewerkt over de Olympische Spelen. Na de voorjaarsvakantie
beginnen we over het thema lente-maitiid te werken. Van bol tot bloem staat centraal. Op YouTube
kunnen jullie een lied vinden over bolletjes www.youtube.com/watch?v=HTX_M8suYok. Ook gaan
we verder werken over de jonge dieren die in de lente worden geboren.

Nog een leuk nieuwtje is dat we een schildersezel hebben aangeschaft. Dit is om de creativiteit te
bevorderen. De kinderen hebben hier al veel plezier van gehad!
Peuters naar groep 1
In de maand februari hebben we afscheid genomen van: Jurre
Hoekstra.
Veel plezier en succes in groep 1 Jurre!
Beweeghummeltjes
Deze maand starten wij met het project: Beweeghummeltjes. Dit is
speciaal voor de peuterspeelzaal, gericht op het meer bewegen van de
peuters. Het is laagdrempelig en stimuleert de ontwikkeling bij
peuters. Het is de bedoeling om elke week 1 a 2 keer een beweeg
activiteit uit te voeren. In samenwerking met de gemeente
Waadhoeke, krijgen wij hiervoor begeleiding van een beweegcoach.
Ook hebben wij m.b.t dit leuke project allemaal nieuw speelmateriaal
aangeschaft.

Zelfstandigheid
Wij werken en besteden veel aandacht aan het zelfstandig worden van het jonge kind. Het valt ons
op dat de kinderen veel om hulp vragen of zeggen: Dit kan ik niet. Stimuleer het kind om werkjes,
opdrachtjes zelf te laten uitvoeren. Laat de kinderen zichzelf aan en uitkleden. Zelf een jas ophalen
en ook de schoenen aantrekken. Wanneer de kinderen zindelijk zijn zelf naar de wc laten gaan. Geef
de peuters ook een makkelijke tas mee, zodat ze de tas zelf kunnen openen, ditzelfde geldt voor het
fruitbakje en de drinkbeker. Deze zelfstandigheid/zelfredzaamheid geeft het kind ook veel
vertrouwen in wat hij of zij kan.

Viooltjes actie It iepen finster
23 maart komen de kinderen van groep 6-7-8 tussen 8:30-11:30 langs de deuren met
viooltjes. Van 12:00-14:00 is er nog viooltjesmarkt op het schoolplein.
Bent u die dag niet thuis maar wilt u de school wel steunen en viooltjes bestellen? Vul
dan onderstaande strook in en doe deze voor 23 maart in de brievenbus van de school
of geef het door via Mijnschool. De viooltjes worden dan bij u thuis bezorgd.
Prijzen:
Per stuk €1,1 tray €7,95
2 voor €15,——————————————————————--Naam:
Adres:
Aantal viooltjes:

Onderzoek emotionele band
Geachte ouder(s)/verzorger(s), De school van uw kind heeft aangegeven mee te willen doen aan een
grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de emotionele band die kinderen
hebben met belangrijke volwassenen (hun ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de
buitenschoolse opvang (bso)) en hun gedrag thuis, op school en op de bso. Met deze brief willen we
u vragen of u eenmalig een vragenlijst van maximaal 25 minuten wilt invullen, waarin we onder
andere vragen naar uw band met uw kind en hoe hij/zij zich thuis gedraagt.
Voor dit onderzoek verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde brief.
IKC raad en team it iepen finster

