Terugkijken:
Project Oeganda
Op 18 oktober waren hier vier mannen uit Oeganda om het gespaarde bedrag in ontvangst te
nemen, maar ook om met ons te genieten van muziek, zang en dans uit de Afrikaanse cultuur. Wat
een blijdschap en dankbaarheid straalde er van de gezichten toen ze hoorden op welke manier en
hoeveel de kinderen bij elkaar hadden gespaard. Voor ons ook bijzonder om te zien hoe iedere
leerling op zijn/haar eigen unieke wijze invulling heeft gegeven aan de opdracht om een karweitje te
doen of € 2,00 te vermeerderen. De uiteindelijke opbrengst van de gehele actie (collecte startdienst,
actie en verkoop Afrikaanse spullen) krijgen we nog te horen van de stichting.
Bedankt leerlingen voor jullie inzet. Bedankt ouders, familie, buren en vrienden voor jullie goede
gaven. Bedankt Kerken van Earnewâld voor de samenwerking en ondersteuning (€ 2,00 munten voor
de kinderen + collecte). Bedankt Sietske Hoekstra dat je ons in contact hebt gebracht met de mensen
van deze stichting.
Kinderboekenweek:
Op 19 oktober was er de afsluiting van de Kinderboekenweek. ’s Ochtends was er de
voorleeswedstrijd waarvoor de leerlingen zich konden opgeven. Er was een echte jury (Master Harm,
juf Rigt en ik mochten de voorlezers beoordelen). Wat een moeilijke opgave omdat iedereen die
meedeed zijn/haar uiterste best deed en ook echt heel goed was. Uiteindelijk moesten we toch in
iedere categorie één persoon aanwijzen die met de eer ging strijken. Dat werd voor de onderbouw:
Jildou van der Velde, voor de middenbouw: Ihme van der Weij en voor de bovenbouw: Reinder van
Ens. Reinder mag door naar de voorrondes van de provinciale voorleeswedstrijd. Ze ontvingen alle
drie een boekenbon voor deze prestatie en de andere deelnemers een chocoladereep. Op de
namiddag waren alle ouders en belangstellenden uitgenodigd om te griezelen (“Gruwelijk eng” was
het thema van de Kinderboekenweek). Het was een drukte van jewelste in de school. Men kon
genieten van een griezel pad, zang en dans, toneelstuk, filmpje en van voorleesfragmenten van de
winnaars van de voorleeswedstrijd. We willen de ouderraad weer van harte bedanken voor de
ondersteuning bij dit evenement.
Luizen:
Na de herfstvakantie was de school weer luizenvrij! Dank voor de aandacht die u ervoor hebt gehad!
We willen u met klem vragen om zelf thuis regelmatig te blijven controleren en zodra er sprake is van
een besmetting dit direct door te geven aan de school.
Wisseling van de wacht:
We hebben afscheid genomen van Ingrid Post Duin en van Jessie Schipper. Ingrid heeft het erg naar
de zin gehad in Earnewâld. Wat haar vooral opviel was het prettige klimaat, de omgang van de

kinderen onderling maar ook van ouders en leerkrachten met elkaar. Fijn om zulke feedback te
krijgen! Hoewel Jessie voorlopig nog de BSO draait, vond ze het best wel lastig om afscheid te nemen
van haar groep. Ze heeft een hele band opgebouwd met de kinderen van de onderbouw en dat laat
je niet zomaar los. Ik hoorde dat ze erg verwend is de laatste schooldag en dat ze er samen met de
kinderen nog een extra leuke dag van heeft gemaakt.
Juf Grietje vond het nu echt tijd om weer aan het werk te gaan. Het is net of ze er niet tussenuit is
geweest. Grietje we zijn blij dat je er weer bent!
Een warm welkom voor juf Tryntsje de Vries die juf Jessie gaat vervangen in de onderbouw. Juf
Tryntsje komt op de woensdagen, zodat juf Nel haar dag om op te laden mooi in het midden van de
week heeft.
Vooruitkijken:
Schaatsen:
Op 7 november hebben we de voorlopig de laatste schaatsles. Daarna is er op de dinsdagochtend
weer gymles in de zaal in Garyp. Op dinsdag 19 december gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 nog
één keer naar de schaatshal in Leeuwarden. Dit is de les die we voor de herfstvakantie hebben
gemist i.v.m. andere drukte in de ijshal.
Online typecursus voor de leerlingen van groep 5 t/m 8:
De ouderraad heeft besloten om bij wijze van proef een schoolaccount te kopen van een online
typecursus voor alle leerlingen vanaf groep 5. Tegenwoordig maken leerlingen veel gebruik van het
toetsenbord. We zien dat bij een hoge typevaardigheid, kinderen minder fouten maken en sneller
kunnen werken. Dit komt hun schoolwerk ten goede, maar ook voor de toekomst kunnen ze veel
profijt hebben van een goede typevaardigheid. Via de groepsleerkracht krijgt iedere leerling
binnenkort inloggegevens en afplakstickers voor het toetsenbord. Nadat de leerling is ingelogd staat
er een duidelijke uitleg in het scherm, zodat de leerling zelfstandig thuis aan de slag kan. U als
ouders, maar ook de leerlingen kunnen alvast een proefles doen via:
https://www.picatypen.nl/proefles/ . Voor dyslectische kinderen is er een aangepaste versie en ook
is er niveauverschil voor de groepen 5-6 en 7-8. De leerkracht stelt de versie in waarvan uw kind
gebruik kan maken.
Het is de bedoeling dat alle kinderen op deze manier de mogelijkheid krijgen om vlot te leren typen.
Dit kunnen ze in hun eigen tijd thuis doen. Het is niet een verplichting om eraan mee te doen, maar
we willen het wel van harte aanbevelen en horen achteraf graag of dit iets is om regelmatig te
herhalen.
Nationaal schoolontbijt:
Op vrijdag 10 november doet onze school weer mee aan het Nationale Schoolontbijt. De leerlingen
mogen die ochtend zonder eten naar school gestuurd worden omdat hun ontbijt om 8.30 uur in hun
groep klaar staat. De ouderraad ondersteund de leerkrachten bij het ophalen, klaarzetten en
opruimen van het ontbijt. U ziet vast leuke foto’s voorbijkomen op de klasbordapp.
Zakelijke ouderavond:
Op dinsdagavond 21 november houdt de Bestuurscommissie samen met de M.R. en de Ouderraad
weer de jaarlijkse zakelijke ouderavond. We beginnen om 20.00 uur en zouden graag zien dat er

zoveel mogelijk ouders komen. Na het zakelijke gedeelte is Michiel de Bruin uitgenodigd. Michiel is
oprichter van www.moofy.nl en oud- basisschool directeur. Hij heeft een mooi verhaal over de zin
van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen (maar ook voor ouders). De zakelijke stukken krijgt u
via de mail.

Sinterklaasfeest:
We vieren het Sinterklaasfeest op maandag 4 december. Omdat de peuters op die dag aanwezig zijn
is het voor Sinterklaas erg praktisch om op deze dag zijn verjaardag bij ons op school te vieren. De
peuters en onderbouw vieren dit samen met Sinterklaas en zijn Pieten. In de midden- en bovenbouw
vieren de leerlingen dit met de leerkrachten. De leerlingen helpen de Sint door voor een
medeleerling een cadeautje te kopen en hiervan een surprise te maken. Een passend gedicht hoort
daar natuurlijk ook bij. De leerlingen krijgen €5,00 van Sinterklaas om te besteden voor het cadeau.
Op 6 december hebben de kinderen van de onderbouw een dag vrij (margedag) dus kunnen ze na
pakjesavond lekker uitslapen.
Kerstviering:
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn al in volle gang. Dit jaar werken we samen met
dorpsgenoten om een “krystkuier” (kerstwandeling) te maken. Op diverse plekken in het dorp kunt u
dan scènes uit het kerstverhaal tegenkomen. Iedereen die wil mag meelopen. U kunt dus gerust
familie, vrienden en bekenden uitnodigen. De datum is donderdag 21 december aan het begin van
de avond. Exacte tijd en plaats krijgt u nog van de voorbereidingscommissie te horen.
Mochten er tussendoor nieuwe berichten zijn, dan ziet u die langskomen via de mail.
Zijn er vragen dan hoor ik dat graag via de mail, een telefoontje of op mijn werkdagen ( in ieder geval
op de dinsdag en woensdag) op school.
Hartelijke groeten, hertlike groetnissen,
Anke

