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AGENDA
Do 7 november
Do 7 november
Vrij 8 november
Ma 11 november
Do 14 november
Do 14 november
Vrij 22 november
Di 26 november
Woe 27 november
Vrij 29 november
Ma 2 december
Do 5 december

Voorstelling Klauterstout ihkv Adje
Zakelijke ouderavond
Laatste keer schoolschaatsen
Sint Maarten
Taalkoker/ kokertaal, voorstelling groep 5/6
Spreekuur avond
Workshop houtbewerking op school ihkv Adje
MR
Diverse workshops op school ihkv Adje
Mearke in Winsum (Datum is veranderd!)
OMR
Sinterklaasfeest op school

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Project Adje
Het project Adje heeft als thema : ‘Kijk eens wat ik kan!’ en wordt georganiseerd door Kunstkade
Leeuwarden. De methodiek van Adje heeft tot doel om kinderen en jongeren te verbinden met kunst en
cultuur en hen uit te dagen om te laten zien wat zij kunnen. Ieder kind kan uiteindelijk met zijn of haar
talent uitblinken op het podium. Het project wordt feestelijk afgesloten met een festival op vrijdag 29
mei in het Cambuur Stadion in Leeuwarden.
Door middel van een verhalende en theatrale vorm van circus kunnen kinderen aan de slag binnen
verschillende disciplines. Denk aan muziek, theater, verhalen, acrobatiek, breakdance of freerunning. Ze
maken uiteindelijk een eigen podium en circusvoorstelling. De kinderen worden van begin tot eind
betrokken in het proces; van concept tot uitvoering. Waarbij ze uiteindelijk vol trots op de bühne staan:
‘Kijk eens wat ik kan!’ Adje heeft tot doel om kinderen boven zichzelf uit te laten stijgen en hun
creativiteit en zelfvertrouwen te vergroten.
Om alvast in de sfeer te komen voor dit project zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 vandaag naar de
voorstelling Klauterstout geweest. Daarnaast krijgen de kinderen op 22 en 27 november diverse
inspiratie workshops aangeboden op school.

Bezoek inspectie
Onlangs kregen we bericht dat op maandag 16 december de inspectie van het onderwijs onze school zal
komen bezoeken. Dit doen zij in het kader van het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek. Dit houdt in dat
twee inspecteurs in de klassen gaan kijken naar ons onderwijs en of de kinderen zich veilig en gehoord
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voelen in de groep. Daarnaast voeren zij gesprekken met enkele kinderen uit de bovenbouw,
leerkrachten, enkele ouders, intern begeleider en directie. Verder bestuderen ze de resultaten van de
kinderen van de afgelopen jaren. Alles bij elkaar wordt het een intensieve dag, maar wij zien het bezoek
met vertrouwen tegemoet. Uiteraard nemen wij u mee in de bevindingen van de inspectie.

Mearke
Vanwege grote belangstelling heeft de organisatie van het mearke twee extra voorstellingen moeten
plannen. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze school vrijdagochtend 29 november naar de voorstelling om
9.30 uur gaat. Er waren al een paar ouders die op de inschrijflijst hun naam hadden gezet, maar deze
datum stond daar niet tussen. Willen die ouders kijken of 29 november ook lukt? Als er nog andere
rijders beschikbaar zijn, dan horen wij dat uiteraard ook graag.

Inschrijflijst
De inschrijflijst is al aardig gevuld, toch heeft nog niet iedereen zijn/ haar naam bij de activiteiten gezet
waarbij wij ouderhulp nodig hebben. De lijst hangt samen met een pen aan de boekenkast bij de
onderbouw. Het zou mooi zijn als deze op korte termijn compleet is.

Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie hebben wij twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Neely is
gestart in groep 1 en Naishendro is gestart in groep 7. Na twee weken lijkt het alsof ze al jaren bij ons op
school zitten! Ze hebben snel hun plekje gevonden en de andere kinderen, hoe kan het ook anders in
Jorwert, hebben ze vanaf het eerste moment betrokken bij bijna alle dagelijkse activiteiten.
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