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November rain fan Guns N’Roses, sa’n mooi nûmer. De koarte dagen, de
blêden dy’t no echt wol fan de beammen falle, it plein leit der fol mei.We
moatte oppasse foar útglydzjen! Der binne al lytse ûngemakjes west.
Ek de tiid fan ljochtsjes en kearskes komt der wer oan. Mar no earst it
Sinteklaze feest fansels! Dat duorret net lang mear, spannend! Soe hy dit
jier wol yn Jorwert komme? En soe dy grappiche Pyt der ek wer by wêze?
We sille it beleve!

Agenda:
27 november:
Sinteklazemearke
gr.5-8
27 november: OMR
16,23,30 november
en 7 en 14
december
Schoolschaatsen
5 december:
Sinterklaas feest.
19 december:
Kerstviering

Zelfstandig werken en meer..
Op dit moment zijn we in de school weer aan het oefenen met zelfstandig
werken. Wat betekent dat? Waarom vinden we dat belangrijk? Het doel is dat
de kinderen leren dat ze best veel zelf kunnen! Dat ze ook leren omgaan met
uitgestelde aandacht (juf geeft een instructie in een andere groep en ik mag
dan niet storen). Dat ze leren hulp te vragen bij iemand uit de groep en dus ook
leren hoe je de ander kunt helpen bij het zoeken naar een oplossing. Daarnaast
willen we dat de kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen
leerproces! Niet omdat juf het zegt, maar omdat ik dat wil leren! Daarom
worden de leerdoelen van de les ook benoemd, de instructie van dat leerdoel
gegeven en daarna oefenen maar. Heb je een leerdoel behaald dan werk je
verder aan een nieuw leerdoel. De leerkracht is de begeleider in dat leerproces.

22 december tot 6
januari:
Kerstvakantie

Huiswerk
Op de ouderavond was hier een vraag over. Daarom hier een korte uitleg over hoe wij omgaan met huiswerk.
Vanaf groep 3 krijgen kinderen wel eens woordrijtjes mee, maar dat is om thuis te laten zien welke woorden zij al
kennen en kunnen lezen. In groep 4 komen daar soms de ‘tafelbriefjes’ bij. Deze kunnen bv. thuis in de wc hangen
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om zo dagelijks te oefenen. Idem groep 5 en 6. Alleen in de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen huiswerk. Dan
hebben we het over oefenen voor een Engels toets of een Topo toets. Ze krijgen van te voren de toetsdatum door
en moeten dan zelf plannen wanneer ze deze thuis oefenen. Ook gaan ze een spreekbeurt of werkstuk
voorbereiden en/of maken.Dat huiswerk wordt ook ruim van te voren aangegeven d.m.v. een planning van de
spreekbeurten en een inleverdatum voor een werkstuk.

Schaatsen voor water
Wat is er geschaatst en wat een prachtig mooi bedrag heeft dit opgebracht! €563.- voor Plan Nederland
en daarmee voor de kinderen in Ethiopië. Goed gedaan allemaal!!

Zo helpen scholieren kinderen in Ethiopië
Nederlandse basisscholieren kunnen er met hun schaatsprestaties voor zorgen dat duizenden kinderen
straks veilig drinkwater hebben en betere toiletten. Met de opbrengst zorgt Plan in de regio Amhara op
6 basisscholen voor waterpompen en watertanks. Voor schoolmeisjes worden aparte toiletblokken
gebouwd, met wasruimtes en een invalidetoilet. Ook richt Plan speciale clubs op waar leerlingen
cursussen krijgen over hygiëne. Ze leren over handen wassen, bacteriën en het gebruik van de toiletten.
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Sint Maarten op 11-11 ( of was het 10-11?)
De kinderen uit Jorwert hebben een mooi bedrag opgehaald, nl. €327.-! Voor een nieuw klimtoestel op
het schoolplein is veel geld nodig! Iedereen bedankt voor het meedoen met de acties en het geven van
giften!

Luizen
Onlangs is er weer gecontroleerd, er zijn geen luizen of neten aangetroffen! Heel fijn natuurlijk. Toch
willen wij alle ouders vragen dit toch goed in de gaten te houden. Kinderen komen op veel plekken, bv.
bij de opvang of bij de sportvereninging. Dat kun je doen door regelmatig ook thuis even te controleren.
Luizen zijn niet erg, maar wel heel vervelend.
Hoe ontdek je hoofdluis?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Als u controleert, kijk dan goed tussen de haren, vooral
achter de oren en in de nek. U ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als u geen luizen ziet maar wel
grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes zijn eitjes van hoofdluis. Uit deze
eitjes komen nieuwe hoofdluizen.
Gebruik een luizenkam of andere fijntandige kam om te controleren op hoofdluis. Met een luizenkam
kan het moeilijk zijn om heel dik haar te kammen, dan kun je ook een andere fijntandige kam gebruiken.
Kam het haar met een fijntandige kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of
in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Ze zijn zo groot als een
sesamzaadje en bewegen. Wanneer u controleert zonder te kammen, is de kans groot dat u luizen mist.
Bij de drogist is de juiste shampoo verkrijgbaar. Hiermee
behandelen werkt vaak afdoende.
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Continue rooster
Het einde van dit kalenderjaar komt snel dichterbij!
Vanaf januari gaat het continuerooster in werking.
Met het team zijn we druk met de voorbereidingen.
Zodra we alle nodige info voor de ouders verzameld
hebben, komen we met een speciale editie van de
nieuwsbrief. Wordt vervolgd. We houden jullie op de
hoogte.

Traktaties
We hebben een aantal keren meegedaan aan het landelijke project over gezonde voeding. Er werd wekelijks fruit
of soms ook groente op de scholen gebracht en opgegeten. Fruit eten was en is een feest. Fruit dat we kennen ,
maar ook wel eens minder ‘bekend’ fruit. We gingen proeven en leerden waar fruit vandaan komt en wat je er
allemaal mee kunt doen. Het project werd afgesloten. De afspraken hieromtrent werden geborgd. We willen fruit
blijven promoten! Gezonde voeding blijft een aandachtspunt.
Voor de meeste kinderen is trakteren op de verjaardag een erg leuke gebeurtenis, waar door de kinderen (en
vaak de ouders) veel tijd in wordt gestoken. Ook de juffen zijn niet vies van een traktatie op zijn tijd. Hoewel we
hier op school niet echt een ‘traktatieprotocol’ hebben (een woord dat sinds De Luizenmoeder hard op weg is om
een plaats in de Nederlandse taal te verwerven), vinden wij het toch belangrijk om te vermelden dat wij als
leerkrachten verwijzen naar de richtlijnen van het Voedingscentrum wanneer er vragen komen over traktaties.
www.voedingscentrum.nl/mijn kind en ik/ alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-enkinderfeestjes.aspx

het moment dat de
ingeleverd, leggen ze
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