24 december 2016
De kerstvakantie is begonnen.
Als u deze nieuwsbrief leest, is het al weer kerstvakantie. De tijd is snel gegaan In de maand december hebben we afscheid
genomen van meester Idzard Silvius en hebben wij gezellig met elkaar kerst gevierd. Nu eerst een goed oud en nieuw en dan zien
wij iedereen op 9 januari weer terug op school!
Afscheid van meester Idzard Silvius
Op 15 december jl. hebben wij een afscheidsfeest gehouden voor meester Idzard Silvius.
Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de J.B. Kansschool in Jubbega. De dag
begon bij ons op school. Na de ouderreceptie was het de beurt aan de kinderen. Meester
is toegezongen en heeft een mooi boek met wenssterren en een slinger met
muzieknoten gekregen. Later op de dag kreeg hij ook een foto op canvas van alle
kinderen en leerkrachten van de school. Daarna ging hij naar Rotsterhaule en tot slot
eindigde hij in Oudehaske. Die avond hebben collega’s en oud collega’s gezellig gegeten
bij de pizzaria in Heerenveen. Daar hebben we genoten van het eten en van de mooie
show van de Blauhuster Dakkapel. Het was een gezellige dag geweest.
Kerstoptredens
Dinsdag 20 december opende groep 1-2 de voorstellingen. Zij hebben verschillende kerstliedjes gezongen in verschillende talen. De
dag erna was groep 5-6-7 aan beurt. Zij lieten een toneelstuk zien met als thema: “De kerstelf die het kerstfeest redde”. Donderdag
sloot groep 3-4 af met een dans en allemaal wensen op sterren. Het waren drie leuke verschillende voorstellingen.
Kerstmaaltijd
Donderdagavond hadden wij onze kerstmaaltijd. Er waren weer heel veel lekkere
hapjes gemaakt. De kinderen zaten bij hun buddy. Zo kunnen de oudere kinderen de
jongere kinderen helpen. Er heerste een fijne, relaxte sfeer.
Tussen de gangen door hebben Michelle en Sietse Bart hun eigen geschreven
kerstverhaal voorgelezen.. Na het toetje kon iedereen weer naar hun eigen klas.
Daar werden ze opgehaald door de ouders. De ouders/verzorgers hebben buiten bij
de vuurkorf kunnen genieten van de gluhwein, chocolademelk en kerstbrood. Het
was een gezellige avond.
Vrijdag hebben de OR, leerkrachten en kinderen de kerstspullen opgeruimd. Na de pauze was de kerstfilm. We hebben naar de film
van Meester Kees op kamp gekeken. Om 12.00 uur konden alle kinderen naar huis. Ze kregen van de OR nog een kleine
kerstattentie mee naar huis.
We hopen iedereen in het nieuwe jaar weer terug te zien op school! Een goede kerstvakantie gewenst!!!
UurCultuur
In januari start de cyclus van UurCultuur. Groep 5-6-7 zal het spits afbijten op 24 januari 2017. Groep 3-4 gaat 2 maart en groep 1-2
op 7 april 2017. Bij UurCultuur willen ze de kinderen laten kennismaken met vormen van theater. Elk jaar worden deze voorstellingen
aangeboden. Voor een klein bedrag kunnen wij naar de voorstelling toe. We hebben afgelopen jaren al heel mooie voorstellingen
gezien en gaan er vanuit dat we dit jaar ook weer naar prachtige voorstellingen zullen kijken!
Groep 5-6-7 gaat naar “Mama Gazoline” De voorstelling is op woensdag 24 januari 2017 van 10.45-11.30 uur in de Hege Fonnen in
Lemmer.
“De waanzinnige achtbaanrit va n een jongen en zijn moeder. Een moeder is een moeder. Maar geen moeder is
gelijk ….Er zijn heel gewone moeders, maar de moeder van deze jongen is anders. Ze is overal en nergens en
beleeft wel héél veel. Daarover stuurt ze hem de mooiste brieven, vol met avonturen. Zelfs de jongen weet soms
niet meer wat wel waar is en wat niet. Stap maar in en maak deze waanzinnige achtbaanrit mee. Mama Gazoline is een muzikale en

beeldende vertelling over de pret en verwarring die ontstaat wanneer je niet meer weet wat waar is en wat niet.”
Om daar te komen hebben we vervoer nodig. Wie wil er rijden? We vertrekken om 10.10 uur vanuit Rottum. Om 12.05 uur zullen we
weer terug zijn op school.

UurCultuur vervolg
Groep 3-4 gaat donderdag 2 maart 2017 van 9.15 – 10.00 uur naar de voorstelling “De snelste zebra- Harro
van Lien producties!” in de EJ. Borgerschool in Joure.
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal
goed, als hij maar keihard kan rennen en altijd kan winnen. Zijn vrienden zijn het zat! Een van zijn vrienden,
Tijger gaat het hem vertellen: ”Zebra, niemand wil tegen je rennen!” Even is het stil in het bos, heel stil. Maar
dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor Niemand niet! Het hele bos en ver daarbuiten
maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen Niemand.

De snelste zebra van de wereld is een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen.
En over vriendschap. En natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.
Groep 1-2 gaat naar de voorstelling “Boer Boris” Boer Boris wo ont op een boerderij. Hij heeft allerlei dieren, machines en een
moestuin. Vandaag krijgt hij een bijzondere brief. Er komen twee inspecteurs op bezoek. Oei, dat is
spannend. Boer Boris moet het beste van zichzelf en de boerderij laten zien. Maar wat is het beste?
Zusje Sam schiet te hulp en samen gaan ze keihard aan het werk. Een humoristische, muzikale en

beeldende voorstelling over je best doen, iets durven en trots zijn op jezelf. Én over de vraag of
worteltjes mama’s hebben en hoe kippen gouden eieren leggen.
Deze voorstelling is op vrijdag 7 april 2017 van 09.45 – 10.35 uur in de school EJ Borgerschool in Joure.
Belangrijke data:

Ma. 09 januari

Ma. 09 januari

Di. 10 januari

Ma. 16 januari

Di. 24 januari

Ma. 6 februari

Eerste schooldag in 2017!
Buddyactiviteit
Inloopochtend groep 1-2
Juf Annelies jarig
UurCultuurvoorstelling groep 5-6-7.
Studiedag Cluster Nannewiid. De kinderen zijn vrij deze dag.

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?
 U nog steeds kleren kunt verzamelen voor bag2school?
 De actie nog lang niet is afgelopen en u de zakken in de hal bij het lege lokaal kunt neerzetten?
 Er oude kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar aan elkaar), riemen, ceintuurs en
handtassen in de tassen mogen?
 U iedereen mag inschakelen om spullen te verzamelen?
 We u een heel goede feestdagen wensen een super goed nieuwjaar!
 9 januari 2017 de eerste schooldag van het nieuwe jaar zal zijn!

Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

