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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

Groep 7: Mijn kerstwens (in elfjesvorm) voor…….
….. de wereld

…… iedereen

Plezier
Fijne Kerst
Veel pret hebben
Even geen oorlog hebben
Respect

Respect
Veel samenwerken
Leuk voor iedereen
Iedereen samen met elkaar
Blij

van Zoë

van Sedra

…… papa en mama

…….. iedereen

Vrede
Geen gevecht
Voor je familie
Eten met je familie
Samen

Blij
Leuke Kerstdagen
Blij met Kerstmis
Leuk gezellig jaar beginnen
Gelukkig

van Silvano

van Esmée

…… mijn zus

……. iedereen

Vrede
Op aard
We staan klaar
Hoop je te zien
X-mas

Respect
Voor anderen
Gezelligheid met elkaar
Vrede op de wereld
Einde

van Silvan

van Lian

…… oorlogslanden

…….. iedereen

Stoppen
Niet vechten
Geen ruzie maken
Stop nu de oorlog
Nu

Geluk
Voor iedereen
Respect voor elkaar
Vrede op de wereld
Einde

van Flore

van Vera

……. de hele klas

……. pake en beppe

Dat
We met
De hele klas
Iets leuks gaan doen
Gezellig

Gelukkig
Vrolijk Kerstfeest
Lief voor elkaar
Jullie blijven heel happy
Respect

van Damian

van Bobby

…… iedereen

……… mijn konijn

Gezelligheid
Voor iedereen
Respect voor elkaar
Aardig zijn voor iedereen
Vrede

Liefde
Vrolijk zijn
Een fijne sfeer
Altijd een schoon hok
Gezelligheid

van Roos

van Monica

…… iedereen

……. mijn vrienden

Gelukkig
De wereld
Gelukkig nieuw jaar
Fijne Kerst voor iedereen
Doei

Wens
Ik wens
Een vrolijk Kerstfeest
En een gelukkig Nieuwjaar
Einde

van Jorg

van Erion

…… mensen in oorlogsgebied

…… voor de wereld

Eten
Drinken, kleding
Huizen, vrede, geluk.
Voor mensen in oorlogsgebied
Gewenst.

Respect
Aardig zijn
Geen oorlog meer
Het voor elkaar opnemen
Vrede

van Saleh

van Lisanne

…… voor iedereen

……… voor iedereen

Respect
Lief zijn
Geen oorlog meer
Dit is mijn kerstwens
Vrede

Lief
Aardig zijn
Vrede voor altijd
Dieren heel goed behandelen
Kerstmis

van Lieke K

van Julia R.

…….voor mijn vader

…… voor iedereen

Beterschap
Voor jou
Een nieuw jaar
En een leuk kerstfeest
X-mas

Vrede
Geen oorlog
Vriendschap voor iedereen
Iedereen is bij elkaar
Kerst

van Levi

van Fabian

….. voor de wereld

…….voor de wereld

Vrede
Voor iedereen
Respect met elkaar
Gezelligheid en geen oorlog
Einde

Ruimte
Geen oorlog
Niet meer armoede
Iedereen een gezellig kerst
Gelukkig

van Dana

van Tygo

……voor de hele wereld

……voor kinderen in arme landen

Vrede
Geen oorlog
Respect voor elkaar
Geen dodelijke ziektes meer
Einde

Vrede
Genoeg eten
Het gezellig hebben
Met elkaar kerst vieren
Einde

van Milan

van Jasmin

……voor de wereld

…….voor de hele wereld

Ik
Hoop dat
Het over 50 jaren
Beter gaat met de
Wereld

Vrede
De wereld
Nu zeg ik:
‘Stop nu de oorlog’
Stop

van Omer

van Julia G.

……voor iedereen

……voor mijn familie

Vrede
Voor iedereen
Stoppen met vechten
Laat iedereen kerst vieren
Respect

Gezellig
Samen zijn
Altijd bij elkaar
Super lekkere hapjes maken
Kerstwensen!

van Calvin

van Lieke S.

…… voor de hele wereld

….. voor de wereld

Ik
Wil vrede
In alle landen
Voor heel de wereld
Vrede

Vrede
Samen zijn
Gezelligheid voor iedereen
Een mooi leven krijgen
Respect

van Noa

van Renate

…….voor iedereen

……voor Kaylin

Kerst
Is gezelligheid
Lol hoort erbij
Niet alleen voor mij
Iedereen

Elfje
Voor jou
Nu even ziek
Toch in de schoolkrant
Groetjes

van Tycho

van groep 7

