23 september 2016

We zijn goed gestart!
We hebben al weer 4 weken school erop zitten. Iedereen is gewend en de eerste blokken zijn al weer afgerond. Oktober komt al
weer in zicht, waarmee de herfst zijn vorm gaat krijgen na een super warme septembermaand. Nu zitten we in de voorbereiding voor
de kinderboekenweek. Kortom genoeg op de planning.
Welkom op school!
Na de zomervakantie zijn Caitlyn en Silvan (groep 1), Doutzen (groep 2), Geertje (groep 3) Tjardo (groep 5) en Allard (groep 6) bij
ons op school gekomen. We hopen dat jullie je plekje hebben gevonden in de klas. Veel succes op de Ynset!
Buddyactiviteit
Maandag 5 september hebben we ons eerste buddymoment van het nieuwe schooljaar gehad.
De kinderen hebben met hun nieuwe buddy kennisgemaakt en een robot ingevuld met dingen
over hunzelf. De tekeningen hangen in de gemeenschapsruimte.
Op maandagmiddag 3 oktober staat de volgende buddyacitviteit op het programma.
Groepsavonden en 10 – minuten gesprekjes
Op 6, 7 en 12 september hebben de groepsavonden plaatsgevonden. Op deze avond werd het
komende schooljaar zichtbaar gemaakt. Ook werd er terug gekeken naar afgelopen schooljaar.
Op 13 september heeft iedereen een mogelijkheid gekregen om een individueel gesprekje te
hebben met de leerkracht. Op naar een super mooi schooljaar! We moeten het samen doen!
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 14 september jl. zouden de kinderen van groep 6-7 mee doen met het schoolvoetbaltoernooi. Deze dag was het
tropisch warm waardoor de organisatie uit veiligheidsoverweging heeft besloten om deze af te lassen. Woensdag 12 oktober a.s. zal,
zo het nu lijkt, het toernooi worden ingehaald. Geke Jonker en Anita Hettinga zullen het team coachen. Publiek is natuurlijk nog
steeds van harte welkom!!!
Ontruimingsoefening
Afgelopen woensdag om 10 .00 uur hebben we een ontruimingsoefening (brandalarm) gehad. In verband met de veiligheid is het
belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten doen als ze zo snel mogelijk de school moeten
verlaten. Juf Hanneke heeft alarm geslagen en de kinderen en leerkrachten hebben volgens het
protocol de school verlaten en zich verzameld op het sportveld. De leerkrachten hadden een hesje
aan om zo goed zichtbaar te zijn. De kinderen kwamen bij de juf zodat de namen konden worden
opgenoemd. Ook als er echt brand is, is het erg belangrijk dat de kinderen zich melden bij de juf en
niet naar huis gaan of mee gaan met anderen. We moeten zeker kunnen weten dat alle kinderen uit
de brandende school zijn. Tot slot heeft juf Hanneke het sein “veilig” geven. Dat is het teken dat
we terug komen naar de school. Deze dag zullen wij met de kinderen en in het team evalueren.
Later in het schooljaar zal er nog een keer alarm afgaan. Dan gaan we kijken of iedereen dan ook
weet wat te doen.
Joustermerke loop Joure
Op zondag 25 september a.s. is de Joustermerkeloop. Dit is een hardloopwedstrijd voor jong en oud. Sportorganisatie MIKS is dit
jaar betrokken bij dit evenement. Zij organiseren het hele jaar door verschillende sportevenementen voor kinderen, onder schooltijd
en na schooltijd. Bij kinderen van 6 t/m 8 is de afstand 600 m. De kinderen van 9 t/12 jaar lopen 850 m. De jeugdlopen starten
vanaf 13.10 uur. Lijkt het u/hen leuk om mee te doen? Kijk dan op: www.joustermerkeloop.nl
Inloopochtenden groep 1-2
Na veel overleg is er besloten om door te gaan met de inloopochtenden in groep 1-2. Op de volgende momenten kunt u ’s ochtends
om 8.30 uur in de klas komen om samen met uw kind een activiteit te doen. De dagen zijn:
Dinsdag: 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari en 7 februari en vrijdag: 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni en 7 juli.
Als er vragen zijn kunt u terecht bij de leerkrachten van groep 1-2.
Zakelijke ouderavond
Op maandag 10 oktober zal de zakelijke ouderavond plaatsvinden. Dit is een avond die door de OR wordt georganiseerd. Op deze
avond krijgt u inzicht in de financiën van de school. Gerda Schram, de penningmeester van afgelopen schooljaar, zal uitleg geven
over de financiën van de school. Na de uitleg zal de kascontrole aangeven of ze decharge verlenen.
Op deze avond zullen de oud OR en MR leden worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. De nieuwe leden van de OR of MR
zullen dan aan u worden voorgesteld. De nieuwe MR leden vanuit de ouders zijn: Sjouke Postma, Anja Sijtsema en Piet Hospes. In
de OR zal Wendy Mulder toetreden. Een ander punt op de agenda is de vaststelling van de ouderbijdrage voor komend schooljaar. U
kunt hierover stemmen deze avond. Deze vergadering is van 19.30 – 20.00 uur.

De Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2016.

Bezoek van de bibliotheek op school.
Op maandagochtend 3 oktober a.s. komt er een medewerker van de bibliotheek in groep 3-4. Zij komt van 11.15 – 12.15 uur.
Zij zal vertellen over het boek: “De slimste”.
Groep 5-6-7 zal deze dag naar het MIKS gebouw gaan in Joure. Daar zal schrijfst er Manon Sikkels aanwezig zijn en de kinderen
meenemen in haar boeken. We hebben ondertussen al verschillende boeken van haar in de klas.
Aangezien deze activiteit in Joure is, hebben we hiervoor auto’s nodig. Wie wil er rijden deze dag? We vertrekken om 10.45 uur en
komen rond 12.45 uur weer terug op school.
Dinsdag 4 oktober a.s. komen ze vanuit de bibliotheek langs bij groep 1-2. De bibliothecaresse zal van 10.00 – 10.45 uur in de
kleutergroep zijn. Zij zal vertellen over het boek: “Met opa is het feest!”
Wistje datje m.b.t. het (voor) lezen.
Misschien is dit ook een goede start om weer wat meer stil te staan bij het lezen thuis. We weten allemaal wel hoe belangrijk vooral
leuk en lezen en voorlezen kan zijn.
Even een paar weetjes:
-Een vierjarige die niet wordt voorgelezen kent zo’n 1500 woorden. Een vierjarige die wel wordt
voorgelezen kent er al gauw 3.500. Je leert er dus nieuwe woorden van! Waarom is het zo belangrijk om
veel woorden te kennen? Dat is handig om informatie beter te begrijpen, als je een ander boek gaat
lezen of als je zelf iets wilt schrijven of wilt vertellen.
-Voorlezen versterkt de band met je kind. Wist u dat ook kinderen die zelf al kunnen lezen het vaak nog
heerlijk vinden om te worden voorgelezen?
Je zit lekker bij elkaar en geniet samen van het verhaal . Het boek geeft gelegenheid om over gewone- maar ook minder
alledaagse onderwerpen te praten. Voorlezen kan dus een leuk, zinvol terugkomend ritueel zijn!
-Wist u dat kinderen die regelmatig lezen, zich beter kunnen concentreren op school en hun kans op een goede cito-score verhoogt?
Allemaal redenen om uw kind(eren) te stimuleren om boeken te lezen of voor te lezen. En lid te worden van de bibliotheek .
- U mag ook boeken uit de bibliotheek van school lenen. De uitleenmap ligt in groep 1-2. Deze map kunt u makkelijk pakken voor- en
na schooltijd. Zo kunt u samen met uw kind(eren) boeken uitzoeken.
- Juf Inge is aanspreekpunt voor de schoolbibliotheek. Als u vragen hebt dan kunt u bij haar terecht.

Aan de Pake’s, Beppe’s, opa’s en oma’s van alle kinderen op de Ynset!
De Kinderboekenweek staat helemaal in teken van u. “Voor altijd jong!” Daarom leek het ons leuk dat u in deze week extra
betrokken bent bij uw kleinkinderen op school.
Wij hebben twee activiteiten waarbij u samen met kleinkind(eren) samen kunt “spelen”.
De eerste activiteit is op woensdag 5 oktober van 8.30 – 9.30 uur. Oude spelletjes spelen op het plein met
de kinderen. Daarna kunt u onder het genot van een kopje koffie nog even nazitten.
De tweede activiteit is op dinsdag 11 oktober a.s. Dan gaan we met de kinderen naar het bos. Daar willen
wij graag een wandeling maken en ondertussen zoeken naar allemaal herfstspullen. Zoals gekleurde
bladeren, eikels, kastanjes e.d.
We gaan heen en terug met de gymbus. Dus u kunt op school instappen. Gaat u met groep 5 t/m 7 mee dan
vertrekt de bus om 10.45 uur. Wilt u met groep 1 t/m 4 mee dan vertrekt de bus rond 11.15 uur.
Als derde activiteit kunt u hiervoor kiezen: Als u als grootouder een bijzondere hobby heeft wat te maken heeft met vroeger, dan zou
het leuk zijn als we u uit kunnen nodigen om de kinderen daar iets over te vertellen. Bijvoorbeeld: postzegels verzamelen,
wol spinnen enz. Dit graag wel eerst even overleggen met de leerkracht. Dan kunnen we een moment plannen.
We zouden het erg leuk vinden als u deze week een activiteit mee wilt doen!

De Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2016.
Opening
Op woensdag 5 oktober openen we de kinderenboekenweek. Het thema
is: “Voor altijd jong!” Dit gaat voor een groot deel over de tijd van vroeger.
Van Pake en Beppe of Opa en Oma. Zij zullen in deze periode een belangrijke
rol spelen.
Daarom leek het ons leuk om op de opening een oud spelletjes uur te
organiseren. Wat zou nou leuker zijn als er dan Pake’s en Beppe’s bij zouden
kunnen zijn?
Bij deze een oproep aan Pake, Beppe’s, opa en oma’s om van 8.30 – 9.30 uur
samen met de kinderen oud Hollandse spelletjes te doen op het plein. U kunt
zich opgeven bij juf Lenneke. Lenneke.vanderheide@primus.frl;
Als u zelf nog oude buiten speel spelletjes hebt, (Zoals jute zakken, knikkers, hoepels, tollen e.d.) die we mogen gebruiken op deze
dag, dan houden we ons aanbevolen.
Naar het bos met Pake, Beppe, Opa en Oma.
Op dinsdag 11 oktober willen wij graag met de kinderen naar het bos. Het leek ons leuk in het kader van de kinderboekenweek
om dit samen met de grootouders te doen. Samen wandelen en herfstspullen zoeken in het bos.
We gaan in twee groepen. Groep 5 t/m 7 gaat met de gymbus om 10.45 uur richting het bos. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan
om 11.15 uur die kant op. Na een uur gaat iedereen weer terug naar school. De bus rijdt dus twee ritten.
Zo kunnen de grootouders samen met de kleinkinderen in de bus.
herfstknutsel
Op woensdagochtend 12 oktober organiseren ouders van de OR de herfstknutsel. Het idee is om een krans te maken van de
gevonden bladeren in het bos de dag ervoor. Zo kunnen we de mooie herfstbladeren omzetten in een prachtige herfstcreatie!
Oude foto’s en oude spullen
Op de grote tafels in de gemeenschapsruimte willen wij graag een mooie tafel maken met allemaal oude spullen
van vroeger. Heeft u iets wat daarop kan, dan kunt u uw naam eronder schrijven en op de tafel zetten. Vrijdag
14 oktober a.s. kan alles dan weer worden meegenomen. Er komen ook oude foto’s van de meester en juffen te
hangen. Er zijn al juffen die Beppe zijn….
Zo willen wij een mooie combinatie maken van vroeger en nu.
Bezoek museum Joure
Op dinsdag 25 oktober van 9.30 – 11.00 a.s. gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 en op woensdag 26 oktober van 9.30 – 11.00 uur
gaan de kinderen van groep 5 t/m 7 naar het naar het museum in Joure. Het thema is: De Tijdmachine
Op deze dag komt Joure’s erfgoed aanbod en komen via een route vol kleine activiteiten langs alle werkplaatsen, pakhuisjes,
drukkerij, klokkenmakerij, etc. vol techniek en uitvindingen van 1900 tot 2016.
Om daar te komen hebben we vervoer nodig. Wie wil er rijden op dinsdag voor groep 1 t/m 4 en wie wil er rijden op woensdag met
groep 5 t/m 7? Vanuit het museum willen ze graag 1 begeleider op een groepje van 5. Dat betekent dat als u wilt rijden ook
meeloopt met een groepje door het museum.
U kunt zich opgeven bij juf Lenneke: lenneke.vanderheide@primus.frl;
Belangrijke data:
 Zo. 25 september
Joustermerkeloop Joure v.a. 13.10 uur
 Ma. 26 september
Schoonmaakavond v.a. 19.00 uur
 Ma. 3 oktober
Buddyactiviteit
 Ma. 3 oktober
boekpromotie in de klas bij groep 3-4
 Ma. 3 oktober
Groep 5-6-7 zal een bezoek brengen aan schrijfster Manon Sikkel in Joure (vervoer nodig)
 Di. 4 oktober
Boekpromotie in de klas bij groep 1-2
 Wo. 5 oktober
Opening Kinderboekenweek. Thema “Voor altijd jong!”
 Do. 6 oktober
Onderwijsteammiddag team. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
 Ma. 10 oktober
Zakelijke ouderavond 19.30 uur
 Wo. 12 oktober
herfstknutsel
 Wo. 12 oktober
Schoolvoetbaltoernooi groep 6-7.
 Za. 15 t/m zo. 23 okt. Herfstvakantie
 Ma. 24 oktober
Ambiondag. Studiedag voor de leerkrachten van Primus. De kinderen zijn deze dag vrij.
 Di. 25 oktober
Museumbezoek Joure groep 1 t/m 4 van 9.30 – 11.00 uur (vervoer nodig)
 Wo. 26 oktober
Museumbezoek Joure groep 5 t/m 7 van 9.30 – 11.00 uur (vervoer nodig)

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 De agenda voor het hele schooljaar nu compleet op de site staat?
 Als u wat mist op de site dat u dat aan kunt geven bij juf Lenneke?
 We twee stagiaires op school hebben?
 Meester Bram op dinsdag de gymlessen verzorgt aan groep 5 t/m 6? (CIOS)
 Juf Suzan op donderdag en vrijdag op school helpt? (Facilitaire diensteverlening MBO)
 De Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober begint?
 We extra veel gaan doen op het gebied van lezen en vroeger/nu?
 We het leuk zouden vinden dat er vele pake’s, beppe’s, opa’s en oma’s komen helpen?
 We op zoek zijn naar oude spelletjes? Zoals jute zakken (voor het zaklopen), een ezeltje prik, sjoelbakken, hoepels, knikker
e.d.?)
 We zo voor altijd jong blijven!!!!
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

