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De donkere dagen van december, maar niet op OBS Heidepolle!
Wie aan december denkt, denkt al snel aan de donkere dagen van december. De dagen,
dat we van huis gaan in het donker en ook weer thuis komen in het donker. Maar in
school merken we daar weinig van! December is de feestmaand. De maand van
Sinterklaas en Kerst. De maand waarin we feest vieren met elkaar.
Het Sinterklaasfeest, waarbij de Sint in de brandweerauto op school
kwam. Gelukkig was hij toch op tijd op school en hebben we de rest van
de dag genoten van de Sint en de pieten. En daarna het Kerstfeest. Met
de kerstknutselmiddag, kerststukjes maken en een heerlijke kerstmaaltijd
op de donderdagavond. Samen genieten in een hele gezellige sfeer!
Kortom: December, een echte lichtjesmaand op OBS Heidepolle. Een maand, waarin we
de lichtjes in de ogen van de kinderen kunnen laten schijnen!
Maar als we terugdenken over het hele jaar, dan zien we eigenlijk het
hele jaar mooie lichtpuntjes. En ik kijk daar zeker met een trots gevoel
op terug. Want het is een mooi jaar geweest! Een jaar met mooie
lichtpuntjes om in dit voorwoord even op terug te kijken.
Lichtpuntjes tijdens de leuke uitjes van het “Veerkieker project”. Een project, waarbij
elke groep op samen op pad gaat in het kader van cultuur. Zo is groep 8 naar de
Koloniehof geweest, groep 7 naar het vlechtmuseum, groep 6 naar de molen in Makkinga
en groep 4 naar de Schrieverronte. Er zijn ook leuke talentontwikkelingslessen aan deze
uitjes verbonden. Zo heeft groep 4 gedichten gemaakt op muziek, groep 6 geschilderd,
groep 7 gevlochten met pitriet en gaat groep 8 aan de gang met het maken van filmpjes.
Leuke activiteiten, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met verschillende
ontwikkelgebieden.
Ook op sportgebied hebben we al mooie lichtpuntjes meegemaakt.
Kinderen hebben kennis kunnen maken met badminton, volleybal, atletiek
en rolstoelbasketbal. Mooie modules, die worden vormgegeven door
verenigingen. Samen met Doomijn en de sportverenigingen koppelen we
hier een aantal gratis lessen na schooltijd aan vast. We hopen op die
manier voor ieder kind iets aan te bieden, wat bij zijn/haar talent past.
En het was een mooi jaar met betrekking tot onze schoolontwikkeling. Als team hebben
we tijdens de margedag een dag lang over onze visie gepraat. Welke punten willen we in
onze visie terug laten komen? Mooi om te zien hoe gepassioneerd we zijn als team.
Samen zijn we tot mooie gezamenlijke punten gekomen, die we nu verder uitwerken
tijdens de teamvergaderingen.
Een punt, wat in onze visie terugkomt is “Building learning power”. De manier waarop wij
de kinderen leren om te leren. Kinderen leren door te zetten, leren te plannen en na te
denken over wat ze willen leren en op welke manier. Goed om deze punten steeds
tijdens klasbezoeken terug te zien komen. Alle nieuwe leerkrachten zijn allemaal de
cursus BLP gaan volgen en weten zich zo deze belangrijke principes eigen te maken.

Daarnaast hebben we als team cursussen gevolgd over het voeren van waarderende
kindgesprekken. Op die manier willen we de kinderen leren, dat zij van waarde zijn.
Leren te kijken naar hun eigen talenten en momenten waarop het goed ging. En mocht
het toch een keer niet helemaal lukken… wanneer ging het dan op zijn best? Want dan
kunnen we dat verder uitbouwen!
Tevens zijn we druk bezig geweest met het aanpassen van het rapport en
het maatjeslezen. Bij het aanpassen van het rapport proberen we vorm te
geven aan punten, die bij de ouderenquête naar voren kwamen.
Maatjeslezen gaan we voortaan periodiek toepassen. Op die manier
houden we ook nog tijd voor leuke, inspirerende leesmomenten in onze eigen klassen.
Gezellig samen lezen met aantrekkelijke materialen en verschillende werkvormen.
Een ander mooi lichtpuntje was te zien bij het plusuur. Met een zeer mooi project, waarin
de kinderen mee mochten denken over de visie van de gemeente Weststellingwerf. Met
een mooie presentatie op het gemeentehuis tot gevolg. Wat een mooi project! Trots op
onze leerlingen!
Zoals u ziet, kijken we terug op een mooie eerste helft van het schooljaar!
Hierbij wil ik ook alle ouders bedanken, die ons hebben geholpen. Zo zijn
er altijd mensen van de MR, OV en de feestcommissie die voor ons klaar
staan. Mensen, die assisteren bij allerlei activiteiten. Fijn! Voor ons een
grote steun bij het organiseren van al deze lichtpuntjes!
En natuurlijk de vele ouders, die ons helpen bij alle activiteiten in en rond de school. De
leesouders, de luizenmoeders, de vervoer ouders, de oud papier ouders, de fotografen
enz. enz.. Een echt lichtpuntje om te merken, dat zoveel ouders bereid zijn om ons te
komen helpen!
Dat 2018 maar weer net zo’n mooi licht brengend jaar mag worden!
Mede namens het team,

Prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar
toegewenst!
Gonda Stienstra

ALS JE KON TOVEREN,
WAT ZOU JE DAN WILLEN
TOVEREN?

GROEP 3A

Wesley: sneeuw
Berber: de kerstman
Dex: een spel voor de
PlayStation
Finn: Sonic, die echt bestaat
Lorenzo: een dolfijn in de
vijver in mijn tuin
Menno: een echte ninja
Dylan: een boomhut
Jelle: een puppy
Jurre: een kasteel
Ilse: een doos met nieuwe
schaatsen
Lynn: dat ik dieren kan
toveren
Lianne: alles van paarden

SCHOOLJAAR
GROEP
3A
2017-2018

Jenna: een babypoesje
Kay: dat ik op voetbal zit
Dion: dat ik profvoetballer zal
worden
Nathalie: een tablet
Gabriëlla: dat ik elke dag jarig
ben
Demy: heel veel olifanten
Lucas: een konijn
Lex: alle voetbaltenues

Schoolkrant groep 3A
In deze schoolkrant vindt u informatie over dagelijkse
activiteiten die wij in groep 3A doen.
Veel leesplezier!

3A

Wesley: ik denk in gym, nog beter kunnen lezen in veilig en
vlot boek
Berber: veterstrikken kan ik goed, ik wil nog sneller lezen in
veilig en vlot
Dex: ik ben goed in koprol achteruit en wil er ook nog beter in
worden
Finn: klaar voor de start: ik kan snel rennen en ik wil nog
sneller worden
Lorenzo: ik vind van mezelf dat ik netjes kan schrijven en ik
wil nog beter kunnen rekenen
Menno: ik kan knutselen en wil nog de koprol achteruit beter
kunnen
Dylan: iemand anders helpen kan ik en ik wil nog harder
kunnen rennen
Jelle: ik kan goed voetballen en wil er ook beter in worden
Jurre: voetbal kan ik goed en ik wil leren korfballen
Ilse: ik kan netjes en goed de k schrijven en ik wil sneller leren
lezen
Lynn: ik kan lezen en ik wil sneller in veilig en vlot lezen
Lianne: ik kan paardrijden en ik wil beter worden in dansen
Jenna: netjes kleuren kan ik en ik wil beter worden in lief
wezen
Kay: ik kan goed voetballen en ik wil leren de bal hooghouden
Dion: voetbal en beter de koprol in de ringen leren
Nathalie: ik kan leuk met mijn buurmeisje spelen en lezen wil
ik beter in worden
Gabriëlla: knutselen en ik wil leren turnen
Demy: ik kan goed schrijven en ik wil beter leren rekenen.
Lucas: ik kan goed streetdefence en ik wil beter worden in het
snel uitrekenen van sommen.
Lex: ik ben goed in gym en ik wil nog beter leren voetballen.
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De eerste maanden hebben we al veel gedaan en geleerd in groep drie, namelijk
leren lezen. Iedereen in onze klas kan al woorden en zinnen lezen en we kennen
bijna alle letters! We oefenen het lezen op veel verschillende manieren.
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Ook hebben we al geleerd om netjes te schrijven en
dan zeggen we altijd: het gaat er niet om wie het
snelst is, maar wie het meest zijn best doet!!! En ze
doen allemaal supergoed hun best.
Ook rekenen is leuk, we leren van alles over de
getallen t/m 20, plattegronden met blokken,
meten, huppen en sprongen, de vriendjes van tien
en ook kunnen we de getallen t/m 12 al goed
splitsen.
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Verder tekenen en knutselen we graag en zijn we erg fanatiek bij de gym. In januari
komt de muziekmeester bij ons in de klas, leuk lekker muziek maken met elkaar!!!!
Ook leren wij van elkaar door middel van de ik-doos of een presentatie.
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Wij houden ook van spelen op het grote plein, maar ook op het kleuterplein
vermaken wij ons goed.

