Finsterke 6
Op karakter
Binnen de deuren van it iepen finster waait het corona virus rond. Met name in de bovenbouw zijn
er regelmatig veel kinderen afwezig. Enkele collega's zijn nu ziek en in quarantaine. Op karakter gaan
we verder met alle activiteiten. We mogen het wel afkloppen, maar tot nu toe kunnen we onderwijs
en opvang nog steeds goed voor elkaar krijgen, met dank aan alle collega's. Op dit moment is er
vooral rust in school. De cito's worden afgenomen en dat vraagt concentratie en structuur. Gelukkig
is er ook tijd voor ontspanning door onze thema's; poëzie en de voorleesdagen.
Vandaag starten de Olympische winterspelen, wij zijn er klaar voor.
Meester Sultan heeft de Olympische ringen al opgehangen op het
leerplein, groep 456 heeft een mascotte gemaakt en groep 78 werkt
alle vlaggen uit. Heeft groep 123 niet een mooi liedje geleerd over
schaatsen met de handen op de rug? Hebben ze dat thuis al laten
horen en voorgedaan?

Poëzie
Juf Antje heeft in alle groepen een gastles gegeven over poëzie.
Met behulp van een PowerPoint heeft ze alle kinderen verteld over
poëzie, welke vormen er zijn en wie bekende dichters. Daarna zijn
de kinderen zelf gaan dichten. Groep 123 heeft het volgende
gedichtje geleerd:

Nationale voorleesdagen
Hoe vang je een monster?
Lezen, dat vinden we erg belangrijk op it iepen finster maar
voorlezen net zo goed. Afgelopen week hebben we vanwege
de 'nationale voorleesdagen' extra aandacht besteed aan
voorlezen. Zo lazen verschillende leerkrachten voor in andere
groepen en kwam Miny
van de bibliotheek langs
in alle klassen om voor te
lezen en ging met de kinderen in gesprek over lezen en
voorlezen.
Het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster'
speelde een hoofdrol tijdens de nationale
voorleesdagen. Gezamenlijk met alle 'maatjes' hebben
we dit prentenboek herschreven en bedacht hoe we
nou eigenlijk het beste een monster kunnen vangen.

Biebflits
De rol als ouder(s) bij het (voor)lezen is erg belangrijk. Om ouders hier nog meer bij te betrekken is
vanuit Bibliotheken Noord Fryslân met uw onderwijsorganisatie afgesproken dat wij in de
nieuwsbrief van school vier keer per jaar ‘nieuws van de lees- en mediaconsulent’ opnemen. In deze
‘Bieb Flits!’ attenderen wij de ouders op de Nationale Voorleesdagen. Deze staan in het teken van
(voor)lezen. Zie bijlage.

Cito en oudergesprekken
Zodra alle cito's zijn afgerond kunnen we onze bevindingen met u delen. Hiervoor maken wij graag
een afspraak. U krijgt een uitnodiging via het ouderportaal. Aan u de keus om het gesprek op school
te laten plaatsvinden of online. Nog voor de voorjaarsvakantie krijgen de ouders van groep 8 een
uitnodiging.

Studiedag
Donderdag 10 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. De studiedag zal in het
teken staan van onderwijskwaliteit. We zullen veel aandacht besteden aan het analyseren van alle
toets gegevens en het wegzetten van een goede planning voor de komende periode. Tycho
Hornstra, onze boven schoolse kwaliteitsmedewerker zal dit gaan begeleiden.

It lyts finster
In de maand januari hebben we druk gewerkt over het thema: Wat heb ik aan vandaag? We hebben
veel gesproken over verschillende
kledingstukken en hier ook leuke
knutselactiviteiten aan
gekoppeld.
We hebben deze maand afscheid
en Jelke van Dijk. Ze zijn 4 jaar
in groep 1!

genomen van Mayson Schievink
geworden. Veel plezier en succes

Bij de verlengde peuteropvang
inrichting van het slaapverblijf.
peuter bedjes gekregen. Ook
boekenrekjes aangeschaft. Deze
zetten, zodat het voor de peuters

zijn we druk bezig met de
Recent hebben we nieuwe, mooie
hebben we twee nieuwe
gebruiken we om puzzels op te
overzichtelijk is.

Bibliotheek: sinds afgelopen week
peuters, om ook boeken te lenen
is gelegenheid om elke maandag
zoeken. Dit doen de kinderen
Wanneer de boeken weer
nieuwe uitgezocht worden.

is er de mogelijkheid voor de
bij onze bibliotheek op school. Er
en woensdag twee boeken uit te
samen met één van de leidsters.
ingeleverd zijn, mogen er weer

Een middag op de verlengde peuteropvang;
Begint met broodje eten. We eten en drinken gezellig samen aan tafel. Vandaag ook nog een
geluksdag! We eten heerlijke knakworstjes. Zo af en toe eten we wat ‘’speciaals’’ i.p.v. brood of/en
een cracker. Daarna gaan de kinderen lekker spelen. We bouwen vandaag een mooie hut in het
lokaal. De kinderen mogen vaak vrij spelen, maar er is ook een mogelijkheid om een leuke activiteit
te doen. Vandaag is de dit een mooie kleurplaat maken over Uk en Puk. We werken sinds kort met
deze lesmethode, want we zijn een VVE locatie geworden. De ‘’vaste’’ activiteiten die de kinderen
mogen doen, sluiten aan bij de thema’s die hierbij horen. We werken nu aan het thema; Wat heb je
aan vandaag?

's Ochtends wordt hier nog uitgebreider op ingegaan. In de middag gaat het vooral om het ‘’mogen’’
niet het ‘’moeten’’.
Activiteiten die we ook vaak ondernemen zijn; heerlijk buiten spelen (mocht het weer het toelaten,
wandelen naar het bos of de speeltuin in het dorp, kleuren, kleien, iets bakken (met Sinterklaas
waren dit lekkere pepernoten) of een filmpje kijken. Nadat de kinderen gespeeld hebben, is het tijd
voor glas water/limonade en wat fruit. (We wisselen dit weleens af, fruit of een cracker)
Aan het eind van de middag herhalen we dit, maar dan krijgen de kinderen een lekker koekje.
Op de verlengde peuteropvang is het ook mogelijk voor de kinderen, om een dutje te gaan doen.

Meester Klaas
Gisteren is meester Klaas geopereerd, een spannende dag en sowieso een spannende tijd voor de
hele familie. De operatie is 2 keer uitgesteld, maar nu gelukkig achter de rug. We hopen op een
spoedig herstel!

IKC Raad
Beste ouders,
Hier een berichtje vanuit de IKC Raad. Per februari stopt Maaike Visser als voorzitter van de IKC
Raad. Maaike heeft zich lange tijd ingezet, eerst in de MR en later als voorzitter van de IKC Raad.
Wij willen Maaike dan ook hartelijk danken voor haar inzet en kennis de afgelopen jaren. Op 15
februari draagt Maaike het stokje over aan mij, Saskia Lageveen en ik hoop deze functie dan ook zo
goed mogelijk in te kunnen vullen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Saskia
Lageveen en ik woon samen met Douwe de Boer en onze 3 kinderen aan de Hitzumerweg in Achlum.
De jongste 2 kinderen zitten op It Iepen Finster en de oudste zit in het derde jaar van het voortgezet
onderwijs. Zo ben ik dus al vele jaren betrokken bij It Iepen Finster. Ik hoop op een plezierige
voortzetting van de IKC Raad en mocht u als ouders vragen hebben of iets met ons willen delen dan
horen wij dat altijd graag.
Met vriendelijke Groet,
Saskia Lageveen

In groep 123 hebben ze een nieuwe garage en nieuw constructiemateriaal.

