Finsterke 5
Frisse wind
Op it iepen finster zijn we het jaar 2022 goed
begonnen. Al twee dagen zijn we aan het opruimen
en letterlijk aan het verhuizen. Groep 3 krijgt een
paar keer per dag les in de teamkamer. Zij leren dan
in alle rust verder lezen, schrijven en rekenen. Het is
een gemotiveerd, klein groepje en het past precies.
Groep 123 start gewoon samen met een inloop en
een kringactiviteit en daarna gaan ze splitsen.
Gedurende de dag volgen ze een eigen schema en
gezamenlijk wordt de dag weer afgesloten.
Groep 7/8 is verhuisd naar het voormalige lokaal
van groep 3/4. Hier is de BSO gestart, maar we hebben nu toch besloten dat groep 7/8 hier beter
past. De leerkrachten van de midden- en bovenbouw kunnen op deze manier beter samenwerken en
groep overstijgend werken. Daarnaast kunnen we volop gebruik maken van het leerplein.
De buitenschoolse opvang is nu gevestigd in het lokaal van groep 7/8. Dit betekent een eigen ingang
aan de zijkant, sneller contact met de pedagogisch medewerker van de peuters en voor het
onderwijzend personeel meer rust na schooltijd.
In de bovenbouw is ook een nieuw digibord geplaatst, we zijn voorzien van het nieuwste van het
nieuwste op dit gebied. De leerkrachten zijn er blij mee. Meester Erik werkt voortaan structureel op
dinsdag in groep 7/8 en juf Wilhelmina is naar de donderdag gegaan. Nu heeft ook deze groep in
principe twee leerkrachten voor de groep i.p.v. drie.
Bij de peuteropvang zijn twee uitrustbedjes binnengekomen voor kinderen die nog even willen
slapen. Met name bij de verlengde peuteropvang is dit nog wel eens van toepassing. Hiervoor
hebben we het kleine halletje opnieuw ingericht.
Kortom we kunnen er weer met frisse moed tegenaan!

Corona
We kunnen er helaas nog steeds niet omheen. Alle regels blijven van kracht, hoe vervelend we dit
ook vinden. Gelukkig gaan de kinderen er goed in mee. Ze weten bijna niet beter. We zijn blij dat we
open mochten en weer naar school konden. Voor informatie rondom de maatregelen verwijs ik u
naar: Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl

Schoolschaatsen
In verband met de huidige besmettingen hebben wij besloten dat we dit schooljaar niet meedoen
aan het schoolschaatsen. Hoe jammer we dit ook vinden voor de leerlingen, de risico's op
besmettingen zijn te groot voor kinderen en chauffeurs. Iedereen die zich had aangemeld om te
rijden, toch bedankt!

Onderwijsassistent
Vandaag is Samantha de Vries bij ons begonnen als onderwijsassistent, zij zal groep 123
ondersteunen bij de werkzaamheden. Samantha welkom en veel succes op it iepen finster.

Projecten
Op dit moment is het thema muziek in alle groepen extra aan bod. We gebruiken hiervoor de
methode 123-zing. Hierna gaan we aan de slag met poëzie en voorlezen.

Gedichtendag
In week 4, op donderdag 27 januari is het Gedichtendag.
Hier willen we samen met de kinderen aandacht aan besteden.
Samen plezier beleven aan het lezen en horen van gedichten staat dan centraal.
Nu is mijn vraag aan u als ouders het volgende:

Kennen jullie als ouders een gedichtje of poëzie versje uit je hoofd?
Zou u dit dan met uw kind willen delen?
Of hebt u thuis een poëziealbum liggen?
Misschien mag het poëziealbum wel mee naar school, dat zou leuk zijn!
Alvast bedankt voor de hulp.

Cito
Vanaf woensdag 27 januari starten de Cito-toetsen, we nemen hier de tijd voor tot 10 februari. Dit
zijn de methode onafhankelijke meetmomenten voor rekenen, spelling en lezen om te kijken hoe uw
kind ervoor staat. Hierna kunnen we een analyse maken en kijken wat er nodig is om samen
aandacht aan te besteden.

Peuters it lyts finster
Wanneer een peuter 4 jaar wordt gaat het naar groep 1,2, en 3.
Gezamenlijk met de leerkrachten van groep 1,2, en 3 hebben we afgesproken dat de peuter voor zijn
vierde verjaardag, 4 keer mag meedraaien in de volgende groep. Samen met de ouders maakt de
leidster een meedraaischema.
1e keer: peuter juf neemt de peuter mee naar groep 1,2, en 3, ze kijken in de nieuwe groep, en
blijven daar even spelen.

2e keer: ouders brengen de peuter naar de nieuwe groep. Van 8.30 tot 10.00 uur blijft de peuter in
de nieuwe groep.
3e keer: peuter draait van 8.30 tot 12.00 mee in de nieuwe groep.
4e keer: peuter draait van 8.30 tot 14.00 uur mee. Graag deze ochtend ook een stukje brood en
drinken meegeven.
Op woensdagochtend heeft groep 1,2, en 3 gymnastiek in de gymzaal.
Graag de peuter meteen om half 9 bij de gymzaal brengen, voorzien van een gymtas met daarin
gymschoentjes (graag met klittenband) een korte broek, en t shirt.
De laatste keer voor zijn vierde verjaardag vieren wij gezellig met elkaar de verjaardag, en na de
traktatie brengen alle peuters de jarige naar groep 1, 2 en 3.
Mayson en Jelke nemen deze maand afscheid van de peuters en gaan naar groep 1. Veel succes
jongens.

Oproep
Weet u een kindje die in aanmerking komt voor de peuteropvang? Wordt hij of zij binnenkort 2 jaar?
Dan mogen ze bij ons starten op it lyts finster. Wilt u het aan ons doorgeven dan zorgen wij dat de
ouders van ons informatie krijgen.

BSO de Sinnestriel
Helaas is er voor de kerstvakantie weer een lockdown ingegaan en was ook de BSO dicht. Voor de
kinderen die noodopvang nodig hadden waren we open. Maar in die tijd hebben wij niet stil
gezeten. Het lokaal is aangepast en er is een groot huis in de maak. Deze zal binnenkort bij ons in het
lokaal verschijnen.
Maar gelukkig was de sluiting van de BSO maar kort en zijn we na de vakantie weer opengegaan.
Toch moeten we ons nog steeds aan de maatregelen houden. Voor de ouders van de BSO graag
weer een appje of een belletje als u uw kind/kinderen op komt halen.
Wij zijn opzoek naar....
Wij als BSO zouden heel graag echte kopjes, pannen, bekers, bestek, keukengerei en nog
verkleedkleren willen. Onze vraag is aan de ouders/verzorgers of jullie thuis nog spullen hebben
liggen die niet meer gebruikt worden en deze een ander plekje kunnen krijgen. Wij zouden die
graag willen gebruiken voor de het nieuwe huisje die wij krijgen.
Wist je dat:
…. De BSO nieuwe fietsjes hebben gekregen
…. Er nieuwe knikkerbanen zijn
…. Er een nieuw huis in het lokaal komt
…. Wij zelf de fietsjes in elkaar moesten zetten
…. Er op de donderdag nog plekjes vrij zijn
…. Ons nieuwe thema Reis om de wereld is
…. Dat de BSO een nieuw plekje heeft gekregen met een eigen ingang

Klaas
Meester Klaas onze ib-er is al geruime tijd thuis in afwachting van een hartoperatie. Hij mag gelukkig
wel wandelen en thuis wat kleine dingetjes doen. Hij mag echter niet aan het werk. We hopen dat hij
nog deze maand geopereerd gaat worden.
Juf Antje is al redelijk ingewerkt en neemt naar volle tevredenheid zijn taken over.

Zand
In de Kerstvakantie is de zandbak voorzien
van nieuw speelzand, hier wordt door de
kinderen volop gebruik van gemaakt.

