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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

SCHOOLKRANT
GROEP 8

Fancy Fair
Fancy Fair was op 24 mei 2019.
Allemaal dingen te doen zoals: schminken, spelletjes en het Rad van Fortuin.
Nu gaan ze het geld wat ze hebben verdiend gebruiken voor het schoolplein.
Creativiteit was er ook je kon je nagels laten lakken, cup cakejes versieren.
Yell yell yell de cheerleaders waren er wel!
Fancy fair was een geslaagd feest!
Aanvang was om 16:00 eindigde om 20:00.
Iedereen heeft genoten 0vandeze dag!
Rad van Fortuin kon je allemaal leuke prijzen winnen.
Groetjes Renate, Jasmin, Kaylin en Esmée

Herinneringen school
Het leukste in groep 1 was de klas leren kennen. De ene helft van onze klas had juf Corrie en
de andere helft had juf Anneke. In groep 2 was dat het schoolreisje naar het Sanjesfertier.
We hadden toen juf Corrie en meester Harmen. In groep 3 kregen we vooral lezen, rekenen
en schrijven. En toen gingen we naar Plopsaland. We hadden juf Janke en meester Stefan.
In groep 4 kregen we meer vakken erbij. We zijn naar het Dolfinarium geweest. We hadden
het hele jaar meester Stefan. In groep 5 zijn we naar Nemo geweest (een soort proefjes
museum) en we hadden een rondvaart door de grachten van Amsterdam. Toen was juf
Stieneke onze juf. In groep 6 waren naar Ponypark Slagharen geweest met schoolreisje
geweest. En we deden elastiekjes gevecht. We hadden meester Bauke. In groep 7 ging alles
een beetje anders. We hadden in totaal 6 leraren. En we hebben slijm gemaakt. We hadden
in het begin juf Janneke en juf Wietske. Daarna hadden we een tijd met veel verschillende
invallers. De laatste paar maanden hadden we juf Tieneke en juf Stieneke. In groep 8 gingen
we op kamp naar Texel. We hadden de eindtoets (die super goed is gemaakt) en we zijn
bezig geweest met de musical. Meester Stefan was toen weer onze meester. De tijd op de
Heidepolle was een super leuke, gezellige en mooie tijd, met een leuke klas en leuke
leraren.
Groetjes Lieke, Silvano en Lian

Eindfilm
Wij hebben voor dit onderwerp gekozen ,omdat het ons wel leuk leek.
De moeder van Julia Gerding (Claudia) heeft ons steeds in groepjes van 3 opgehaald en toen
de interviews (die we zelf hebben geschreven) opgenomen. Dit deden we voor een
greenscreen en we mochten zelf een achtergrond kiezen. Maar we konden ook zelf een
achtergrond maken. Ook hebben we buiten allemaal dingentjes opgenomen bijv : hoe we
naar school kwamen , maar dat moest best wel vaak opnieuw worden gedaan.
Hier zijn wij Claudia heel erg dankbaar voor! Dit was ons stukje voor de schoolkrant.
Groetjes Bobby, Vera en Tygo

Kamp
Wij gaan vertellen over hoe
onze kampbeleving was.
We gingen op de boot naar
Texel en vervolgens op de
fiets naar ons verblijf. Daar
kregen groepjes te horen in
welke slaapkamer ze
mochten slapen.
We lagen bijna allemaal in
een stapelbed, heel gezellig
met de meiden. En de jongens hadden het ook gezellig. Op de eerste dag gingen we naar het
Juttersmuseum, en deden we een strandwandeling.daar zagen we een kast met allemaal
gekke dingen erin. De tweede dag gingen we leuke souvenirs kopen in het centrum en
gingen we naar Ecomare.Ook was er een super leuke bonte avond er waren hele leuke acts
verder krijgen jullie geen informatie want dat is ons geheim.we hebben ook nog het douane
spel gedaan.en een spooktocht gedaan.Ook waren er varkens bij het verblijf en die hadden
heel veel honger dus gaven we ze eten en drinken. Op het verblijf waren leuke dingen te
doen. De laatste dag gingen we naar het zwembad. Daar aten we patat. Het was een super
leuk kamp!!!!!!
Groetjes Roos,Dana,Saleh en Sedra

Schoolvoetbal
We moesten eerst voetballen tegen scholen uit Stellingwerf. Toen zijn we kampioen
geworden, omdat we alle wedstrijden hadden gewonnen. We moesten onze wedstrijden
tegen de volgende scholen:
Poule:
Vensterschool: 1-0
Scholteschool: 3-0
Holtpad: 2-0
Fransiccusschool: 4-0
Halve finale:
Avonturijn: 0-0 penalties 3-1
Finale:
Stegerda: 2-0
1-0 goal Erion assist: Milan
2-0 goal Milan assist: Erion
Op het Fries kampioenschap hebben we goed gevoetbald, maar hebben we de finaleronde
niet bereikt. Wel zijn we trots op onze ploeg en prestatie.
Groetjes Calvin, Milan, Erion en Levi

Musical 😊😉
Wij zijn Appi, Waldi, Meneer Gewoon
interviewer.
We oefenden met de hele klas de musical en
soms werden we gesplitst en dan oefenden we
ook in kleine groepjes. We begonnen met
oefenen in de klas, later in het speellokaal en
tot slot op het podium. We hebben ook leuke
liedjes geoefend op het digibord. Als eerste
oefende de tekst met de meezing versie en
daarna karaoke. Hoe de rollen werden
verdeeld door op briefjes je top 3 op te
schrijven en daarna koos meester de
rollen. Ook moeten we nu voor de klas zonder
boekjes oefenen. We spelen nu ook veel meer
dan eerst.
Regelen van kleding ging best vlot omdat haast
iedereen mee dacht. Het decor wordt veel
door ouders geregeld. Het verhaal gaat of er
een supermarkt gewoon super.
De super markt is een beetje ouderwets. Je kan er niet pinnen en ze hebben maar twee
smaken chips! Manus werkt er, hij doet veel te veel. Hij is het manusje van alles, en hij heeft
een geheim. Maar hij kan het niet vertellen, want hij vind dat moeilijk. De supermarkt wordt
opeens opgegeven voor een wedstrijd door bekende YouTubers van KAPOT TV. Is dit een
prank? Gaat dat wel goed? Zouden ze misschien winnen? Ze krijgen bezoek van de vak jury
die het niet heel goed vonden. Maar ze kregen ook opeens bezoek van een mysterie
shopper. Wat zou zij er van vinden? Ze vond het niet echt goed, maar uiteindelijk loopt het
goed af.
Groetjes Silvan, Damian, Fabian en Monica

Groep 8
In groep 8 hebben wij veel meegemaakt. Bijvoorbeeld kamp en daar hebben veel leuke
dingen gedaan. Het was een leuk schooljaar!
We hebben veel sportactiviteiten gedaan zoals de Comprix sportdag en de koningsspelen
met CBS De Wegwijzer. Ook schoolkorf- en voetbal dat was heel gezellig en succesvol. Op
kamp hebben we ook sportieve dingen gedaan. We hebben een goede stap gemaakt met
onze klas, want we zijn allemaal omhoog gegaan met de niveaus. En ons landelijkgemiddelde
is ook gestegen. Onze school heeft fancy fair geregeld, wij mochten als groep 8 daar bij
helpen. Ook hebben wij dingen gemaakt om te verkopen op de fancy fair. Het was een
geslaagde fancy fair! De musical hadden wij ook veel plezier. Niet alleen het spelen, maar
ook wat erachter de schermen gebeurde. Het decor, oefenen en de rest. Het was een leuk
jaar.
Geschreven door Lisanne, Lieke, Flore en Julia

