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De tiid hâldt gjin skoft! Noch mar 9 wiken te gean en dan sit dit
skoallejier der alwer op. We sjoche werom en we sjoche foarút.Groep 8
siket it aanst hegerop! Groep 2 wurd aanst groep 3! Ek altyd in mooie
nije stap. Ek de oare bern komme in groep heger, soms ek by in
‘nije’learkrêft. Mar earst noch oan it wurk! Der stiet noch fan alles op
priemen!

Agenda:
23 mei:
9.30-13.30 uur
Uniastate Bears 5/6

Themaweken
Vanaf maandag 27 mei starten we met de thema weken. Het thema is
de Tijdmachine. Op die dag starten we met een
speciale opening! De kinderen van de groepen 1
en 2 gaan op de manier van verhalend
ontwerpen aan de slag en werken aan de hand
van een verhaal rond dit thema. Vanaf groep 3
worden er diverse, heterogene groepjes
gemaakt. Elk groepje gaat eerst nadenken over
wat ze willen onderzoeken en leren. Daarbij
volgen ze een stappenplan. Elke dag wordt er
ruimte gemaakt om aan hun onderzoeksvraag te
werken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een
mooie presentatie! Dat kan natuurlijk van alles zijn…
Het zou fijn zijn dat alle ouders bij deze eindpresentatie aanwezig
kunnen zijn en daarom organiseren we een feestelijke avond op
donderdag 13 juni.

Schoolvoetbal
Wat hebben de kinderen uit Jorwert het goed gedaan op het
schoolvoetbal toernooi in Easterlittens!!
Het team met Doete, Hiske, Frans, Sytze,
Nawras, Lieke en Ellysia hebben het heel
goed gedaan! Ze werden 2e in de poule.
Er was een tweede prijs voor het team
met Fenna, Antsje, Roa, Sandra, Marije,
Auke, Harm en Lyse Jet. Erg spannend na
veel penalty’s!
Zelfs een eerste prijs voor het team met
Jorn, Teun, Noëlson, Atze en Asmat!
Wat een Top prestatie allemaal!!
Gefeliciteerd jongens en meisjes!
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27 mei:
Start
Themaweken de
Tijdmachine.
30 en 31 mei:
Hemelvaartsdag en
vrijdag zijn de
kinderen vrij.
5 juni:
Lego storystarter
gr.3,4
8.45-10.00 uur
10 juni:
Pinkstermaandag,
kinderen vrij.
13 juni:
Feestelijke afsluiting
themaweken.
19.00-20.00 uur
18 juni:
MR
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We willen de ouders die voor de begeleiding hebben gezorgd ook heel hartelijk
bedanken!! Top!!

Filmopnames
IJsclub Jorwert viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Op 27 juni komt er, op de 1e avond van de Merke,
een soort festival voor alle Jorwerters. Daarbij worden door een groep Jorwerters verschillende
activiteiten georganiseerd. Eén van de onderdelen is de vertoning van filmpjes die lijken op “achterwerk
in de kast”, destijds door de VPRO uitgezonden.
Jorrit Meinsma (cameraman uit Jorwert) en Carlo Scheldwacht (acteur en theaterdocent) willen deze
filmpjes graag opnemen, bij voorkeur op de basisschool omdat dit voor hen uiteraard vlot en praktisch
is.
Daarom komen Jorrit en Carlo op 27 mei op school om de filmpjes op te nemen. De kinderen worden
dan in kleine groepjes een paar minuten uit de klas gehaald.

Lezen over techniek (een paar boekentips)
Zo werkt een auto
Neem een kijkje onder ... de motorkap in dit mooi geïllustreerde boek! Wie wil er nu niet weten
hoe een auto werkt? Kinderen onderzoeken bijv. de motor aan de hand van korte, leuke
leesteksten en duidelijke doorsnedes. Vanaf 7 jaar.

Een informatieve strip
Het is fantastisch wat een mobieltje tegenwoordig allemaal kan. Maar hoe werkt hij
eigenlijk? In deze kleurige ballonstrip legt superheld Max Axiom alles uit over de
slimme techniek van je mobiele telefoon. Vanaf 10 jaar.

Hoe bouw je een achtbaan?

Superstoer, zo'n achtbaan, maar hoe zorg je ervoor dat niemand eruit vliegt? In het
splinternieuwe boek Attracties wordt met veel tekeningen uitgelegd hoe bekende
attracties veilig ontworpen worden. Vanaf 10 jaar.
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