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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is zo goed als afgelopen en nog even, dan breekt voor ons allemaal de
vakantietijd aan! Lekker op vakantie met een hele grote koffer! En als we dan terugkijken
naar afgelopen schooljaar, dan hebben wij onze koffer met leuke herinneringen dit jaar zeker
goed gevuld!

We gaan op reis en nemen mee….
• Het circusproject.
Een activiteit aan het begin van dit schooljaar, waar wij met veel plezier op
terugkijken. Het was al genieten bij de opbouw. Ineens verrees daar een
mooie circustent op het veld. Vervolgens de dag zelf. Fantastisch om te zien
wat kinderen in 1 dag kunnen leren met een spetterende show voor de ouders
als gevolg. Wat hebben we genoten van deze dag!
• De Fancy Fair.
Met hulp van vele ouders hebben we een gezellige fancy fair georganiseerd in
het thema “USA”. In alle lokalen waren leuke activiteiten te doen. Ook vonden er
verschillende optredens plaats van Minze Dijksma en de cheerleaders. En
natuurlijk zorgde de catering voor allerlei lekkere Amerikaanse hapjes. Tevens
werden er menige prijzen uitgedeeld bij het Rad van Fortuin. En dat alles met
een mooie opbrengst van 1500 euro voor het plein. We willen alle ouders
bedanken voor hun inzet!
• Het pleinplan.
Samen met de leerlingenraad en het AOC Terra hebben we dit jaar een mooi pleinplan
ontwikkeld. Met meer groen op het plein en meer speelmogelijkheden voor de kinderen. Ook
zijn er verscheidene acties georganiseerd voor het binnenhalen van de financiële middelen.
Te denken aan de fancy fair en de auto was actie van de leerlingenraad. Daarnaast heeft de
leerlingenraad een playback show georganiseerd, waarbij zij een presentatie hebben
gegeven over het nieuwe pleinplan. Binnenkort wordt het pleinplan voorgelegd aan de
bovenschoolse besturen en de gemeente. Natuurlijk hopen we op goedkeuring van het plan,
zodat we over kunnen gaan tot het aanvragen van extra subsidies en we hopelijk komend
jaar al mooie dingen kunnen realiseren!
• BLP (Building learning power).
Vanuit onze visie zijn we bezig geweest met het zichtbaar maken van BLP. De
nieuwe leerkrachten hebben het tweede jaar van de cursus gevolgd en er zijn
een aantal teamvergaderingen besteed aan het ontwikkelen van “visuele
ankers” (posters, waarmee we BLP zichtbaar maken). In elke klas vindt u deze
posters terug. Posters waarmee kinderen hun doelen zichtbaar maken of
slogans, waar de kinderen tijdens het leren houvast aan hebben. Ook komend
jaar zullen we ons onderwijs op dit vlak weer verder verdiepen.
• KiVa.
We hebben veel tijd gestoken in het uitzoeken van een nieuwe methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. We hebben gekozen voor de methode KiVa. KiVa is een preventief,
schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel
en dus niet op specifieke individuen. KiVa is een uitdagende methode met veel actieve
spelmomenten. Kortom: komend jaar zullen de kinderen met veel plezier veel leren van de
lessen uit deze nieuwe methode!

• Karakter.
We hebben ook een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen uitgezocht.
De methode “Karakter”. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we hiermee gaan
werken in de groepen 4 en 5. De vrolijke teksten uit de methode stimuleren de
kinderen tot lezen.
• De overgang van groep 2 naar 3.
In de groepen 1/2/3 hebben de leerkrachten gekeken hoe zij de overgang van
groep 2 naar 3 kunnen versoepelen. Er zijn cursussen gevolgd om het
rekenonderwijs te versterken met “met sprongen vooruit”. Vanuit deze
werkwijze wordt er ingezet op spelvormen tijdens het rekenonderwijs.
Eveneens is er een cursus gevolgd over de overgang van groep 2/3. Komend
schooljaar zal dit resulteren in het samenwerken van de groepen 1/2/3 tijdens
het middagprogramma. Het spelend leren zal daarbij centraal staan.
• Zaakvakonderwijs.
Ons zaakvakonderwijs in de groepen 5 t/m 8 hebben wij naast de methode Topondernemers
uitgebreid met Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en Naut (natuur en
techniek). Hierdoor hebben we dit schooljaar een verdiepingsslag geslagen in het vergroten
van de feitenkennis ten aanzien van deze vakgebieden.
• Twee Friese kampioenschappen!
Natuurlijk onthouden we van dit jaar ook zeker de herinnering aan de Friese
kampioenschappen! Wat een prestaties! Zowel voor korfbal als voor voetbal
mochten we naar het Friese kampioenschap. En daar was het genieten van
mooie sport! Fantastisch! Gefeliciteerd allemaal!
En tot slot allerlei herinneringen aan leuke activiteiten, die we samen gedaan
hebben. Terugkijkend denken we aan: de schoolreisjes, schoolkamp, de
Koningsspelen, de cultuuruitjes van het veerkieker project, Sinterklaas, Kerst, de
heemkundeweken in het kader van het Stellingwerfs, de avondvierdaagse, de viswedstrijd en
ga zo maar door. Heel wat leuke activiteiten en vooral hele leuke dingen om aan terug te
denken!
Kortom: Onze reiskoffer is dit jaar goed gevuld. Met heel wat mooie herinneringen gaan wij
op vakantie. Het was een mooi jaar. Een jaar met veel gezellige activiteiten, maar ook een
jaar, waarbij de schoolontwikkeling centraal stond. Het team heeft weer veel nieuwe punten
opgepakt. De complimenten daarvoor!
Maar niet alleen het team. Ook alle ouders, de OV, de MR, de
feestcommissie, de oud papier ouders, de luizenouders, de leesouders, de
sportdagcommissie en alle ouders die hun schouders eronder hebben gezet,
zodat we samen onze koffer met leuke herinneringen hebben kunnen vullen.
Iedereen bedankt!

Ik zou zeggen, veel plezier met die koffer en een goede
zomervakantie gewenst! En daarna op naar komend schooljaar!
Gonda Stienstra

Wij wensen iedereen een
sportieve, zonnige en fijne
vakantie!

