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Nieuwsbrief 17 februari 2022
Zwemdiploma’s
Yalina uit groep 2b, Amber en Shakira uit groep 3a en Fayah uit groep
4 hebben hun A-diploma gehaald. Helemaal super gedaan meiden en
van harte gefeliciteerd met jullie zwemdiploma’s!
Verjaardagen
3 Leyla
3 Jesse
4 Feline
5 Benthe
7 Aimeé
7 Niek
10 Demi
11 Nynke
12 Endas
12 Jools

in maart
6
5
1a
7b
1
4
1a
2a
3a
2a

15
16
18
18
25
25
28
28
29
30

Shanna
Finn
Stanley
Liene
Jade
Silvana
Tirzah
Ylse
Davinia
Tieme

6
7b
6
8b
2a
3a
2b
4
3b
7a

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
60 jaar
Vorige week donderdag mocht ik vieren dat ik 60 jaar werd. Ik dacht dat ik dit
redelijk ongestoord zou kunnen vieren. Maar dat liep toch even iets anders… De
collega’s hadden mijn kantoor prachtig versierd. Ouders die ziekmeldingen
deden, begonnen met felicitaties, feliciteerden mij op het schoolplein en via
mails. Leerlingen zongen me toe op het plein. Ik kreeg tekeningen, cadeautjes,
kaarten, veel drop etc. Dit heeft me erg verrast! Hartelijk bedankt allemaal!
Naar school na de voorjaarsvakantie
Vrijdag komen bijna alle Corona maatregels (gelukkig) te vervallen. Onze
maatschappij gaat weer helemaal ‘open’. Wat de scholen in De Wiken betreft
vervallen niet alle maatregelen. Het naar binnen komen en naar buiten gaan van
de leerlingen blijven we voorlopig op dezelfde wijze doen als nu. Er blijven
leerkrachten bij het hek staan om de leerlingen te ontvangen. De reden hiervoor
is dat wij eerst het effect van het opheffen van alle Corona maatregels na de
voorjaarsvakantie op eventuele (piek) besmettingen willen afwachten.
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Audit
Op alle scholen van Adenium worden regelmatig audits afgenomen.
Op 16 en 17 maart zal op onze school een audit worden afgenomen.
Deze audit is vanwege Corona al tweemaal uitgesteld! Een audit is
een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een
(onderwijs) organisatie. Audit komt uit het Latijn en betekent ‘ik
luister’. Tijdens een audit presenteert de school zich: wat zij doet,
hoe zij het doet en welke resultaten zij bereikt.
De beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit van Adenium komt samen met een
schooldirecteur van Adenium twee dagen op school. Zij voeren o.a. gesprekken
met de IB-er en directeur en zullen lesbezoeken in alle groepen brengen. Van
tevoren hebben zij zich ter voorbereiding ingelezen in de kwaliteitsdocumenten
van onze school. De resultaten van de audit worden vervolgens gebruikt om de
kwaliteitsontwikkeling van school in kaart te brengen. Dit is belangrijk voor de
school zelf, de verantwoording naar Adenium en Inspectie van het Onderwijs.
Projectweek 2022
Het duurt nog wel even voor het zover is maar... zet u deze datum alvast in uw
agenda? Van 14 maart t/m 23 maart is er in brede school ‘De Wiken’ een
projectweek voor alle groepen. Het thema is ditmaal: 'Kunst'. Tijdens deze
projectweek zullen alle groepen aan dit thema werken. De projectweek wordt
afgesloten met een tentoonstelling. Deze zal voor u online op 23 maart te
bezichtigen zijn. Hiervoor krijgt u te zijner tijd de nodige informatie.
Valentijn
Afgelopen maandag was het Valentijnsdag. Dit was een mooie aanleiding voor
de leerkrachten van de bovenbouw om hier aandacht aan te besteden. Er werden
zelfs ‘Liefdesmuren’ van leerling-gedichten gemaakt. Het onderstaande gedicht
over ‘Vriendschap’ werd gemaakt door een leerling en wil ik u niet onthouden:
Vriendschap
Ik wil een goede vriendschap.
Zodat ik veel vrienden heb,
dan kan ik met kinderen spelen.
Ik wil een goede vriendschap,
dan ben ik niet alleen.
Dan heb ik vrienden
en kan ik grapjes maken.
Ik wil een goede vriendschap.
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Help pake & beppe de vakantie door!
Tijdens de voorjaarsvakantie van 2022 wordt in Fryslân voor de 20e
keer de actie ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ georganiseerd.
Tijdens de vakantie is er voor kinderen en hun (groot)ouders weer
van alles te beleven in bijna 40 Friese musea en instellingen. Een
prachtige kans voor de leerlingen om op een speelse wijze te
kennismaken met het cultureel erfgoed van onze eigen provincie.
Het thema is dit jaar ‘Wat een tijd’ en van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 februari
staan de deuren van de deelnemende musea en archieven wagenwijd op en voor
jong en oud. Elke instelling organiseert activiteiten die voor kinderen gratis
toegankelijk zijn op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene). De
oudste leerlingen hebben een flyer van deze actie meegekregen.
10 minutengesprekken
Op maandag 28 februari en woensdag 2 maart zijn weer de 10
minutengesprekken. Omdat de Corona regels vervallen, mag en kan
dit gelukkig weer allemaal op school. Alle ouders zijn ondertussen
voor deze gesprekken uitgenodigd. Hebt u hierover nog vragen, dan
kunt u informeren bij de eigen leerkracht van uw kind.
Leesroosters
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1 t/m 3
Week 08/09 (21/02-04/03) –
Je hebt genoeg.
Marcus 6: 6b-44
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te
nemen; er zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over
de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is,
die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we
hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor
iedereen genoeg!
Week 10 (07/03-11/03)
–
Wij hebben je nodig.
Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus
loopt over het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel
mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus
wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.
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Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4 t/m 8
Week 9
Meedoen.
Matteüs 5: 1-16
Wordt het ooit wat.
Lucas 14: 16-24
Het verhaal van de 100 smoezen.
Week 10
Matteüs 11: 16-19
Matteüs 25: 1-13

-

Meedoen is niet vanzelfsprekend.
Een stel kleine kinderen.
Het verhaal van de 10 bruidsmeisjes.

Agenda februari
Vrijdag 18
Krijgen leerlingen van groep 2 t/m 8 de rapporten mee.
Maandag 21 t/m vrijdag 25 Voorjaarsvakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Maandag 28
Programma ‘Pop in de school’ voor groep 6, 7 en 8.
Maandag 28
10 minutengesprekken.
Maandag 28
Verjaardag juf Geerty. Maar eigenlijk is dit 29 februari…
Agenda maart
Dinsdag 1
Woensdag 2
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Maandag 14
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18
Woensdag 23
Dinsdag 29
Woensdag 30

Nationale Complimentendag.
10 minutengesprekken.
Vergadering MR om 19.30 uur.
Verkeerstuin groep 7 om 10.00 uur.
Verjaardag juf Mariëlla.
Start projectweek brede school ‘De Wiken’.
Audit ‘Het Mozaïek’.
Audit ‘Het Mozaïek’.
Uiterste inleverdag rapporten.
Online tentoonstelling projectweek ‘De Wiken’.
Verjaardag juf Marije.
Grote Rekendag groep 1 t/m 8.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 maart 2022.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

