We gaan al weer richting herfstvakantie…
De maand september is al weer bijna ten einde. Op 1 oktober start de kinderboekenweek. In voorbereiding op deze week is
groep 7-8 naar de bibliotheek geweest en is er iemand van de bibliotheek bij groep 5-6 in de klas geweest. Ook zijn de
kinderpostzegels weer uitgedeeld. Als techniekschool hebben we deze week twee techniekprojecten gehad. Kortom we zijn weer
hard bezig.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 17 september heeft het schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden. We
speelden voor het eerst in de nieuwe schooltenues. Onder prachtige
weersomstandingheden streden de jongens en meisjes om de winst. Ze hebben het
heel goed gedaan. Zowel de jongens als de meisjes hebben een vierde plaats behaald.
Gefeliciteerd! Dit alles was onder leiding van Jan van der Wal (vader van Rick) en Geke
Jonker (moeder van Femke) en Gea vd Wal (moeder van Nienke) Het was een mooie
sportieve middag.

Bezoek bibliotheek groep 7-8
Dinsdag de 24ste is groep 7-8 naar de bibliotheek in Joure geweest. Het was erg lastig deze keer om chauffeurs te krijgen. Met
wat kunst en vliegwerk van een paar ouders zijn we er gekomen. Bedankt Annet, Trea, Maaike en Jitty.
De schrijver Hans Hagen was uitgenodigd. Aan de hand van zijn boeken vertelde hij hoe verschillende boeken zijn ontstaan. Hij
belde ook met zijn oma. Die zat in de telefoon verstopt. We hebben een boekenpakket mee naar school gekregen van deze
schrijver. Het was een mooi verhaal over het schrijven van een verhaal.
Bezoek van Djûke van de bibliotheek in Joure groep 5-6
Ons contactpersoon van de bibliotheek, Djûke Elsinga kwam langs in groep 5-6. Zij vertelde
eerst iets over de verschillende boeken die ze had meegenomen. Waarom vind je iets een leuk
boek. Daarna zette ze een mooie blauwe pruik op. Zij werd toen even iemand anders. Tot slot
was er een quiz. Het was een leuke introductie i.v.m. de komende kinderboekenweek.
Techniekworkshop groep 7-8 op woensdag 24 september j.l.
Na het middageten vertrokken de kinderen van groep 7-8 o.l.v. juf Machteld en Anita Heitinga
(moeder van Roald) op de fiets naar Oudehaske. Daar stonden juf Hanneke, juf Janke
(Oudehaske) en juf Elly (Rotsterhaule) en leerlingen van het vakcollege de kinderen al op te
wachten. Zij zijn bezig geweest met het maken van een auto die kan rijden. Eerst moest alles
worden uitgetekend, daarna konden ze aan de hand van de bouwtekening de auto maken. De
kinderen hebben allemaal goed gewerkt aan het project.
Op 12 november is groep 5-6 aan beurt om mee te doen aan de clustertechniekmiddag!
Proefjescarrousel groep 3-4-5-6
Een dag later was groep 3-4-5-6 aan beurt. Studenten van de NHL uit Leeuwarden die
Voedingsleer en diëtiek studeren, deden samen met de kinderen proefjes. Door middel van
ruiken en proeven kwamen ze er achter dat een kleurtje de boel erg voor de gek kan
houden( rode yoghurt met bananensmaak). Ook maakten ze met een handmixer slagroom en
zelfs boter! Waarschijnlijk komt er nog een vervolg op en komt er binnenkort een bakker van
Koopmans meel.
Buddy activiteit
Op maandag 6 oktober houden wij onze eerste buddymoment. .Het doel van deze activiteit is
om alle kinderen in de school kennis met elkaar te laten maken en de saamhorigheid en het
respect voor elkaar te vergroten. Twee kinderen uit verschillende klassen worden aan elkaar
gekoppeld en voeren gezamenlijk de activiteit uit. Voor de eerste keer staat het maken van
een paspoort op het programma. Op verschillende andere scholen hebben ze soortgelijke buddydagen al en dit wordt als zeer
positief ervaren. Wij hopen dit te kunnen delen.

Vanuit de kleuters.
Op 6 oktober komt er bij de kleuters bezoek van de bibliotheekconsulent van Joure. Zij zal aan de hand van een prentenboek de
kinderen meenemen in de wonderlijke wereld van verhalen.
Ook komt de logopediste langs deze dag. Er wordt dan gekeken naar de taalontwikkeling en spraak van uw kind. U wordt hier
nog voor uitgenodigd.
Bij de kleuters gebeuren ook nog wel eens ongelukjes. Wij hebben daarvoor op school altijd extra setjes
ondergoed en kleding liggen. Toch raakt dit voorraadje op. Er is op het moment te weinig
meisjesondergoed en joggingbroekjes. Wie heeft nog wat liggen wat aan school gedoneerd kan worden? U
kunt dit aan juf Margje of juf Inge geven. Als uw kind met deze kleding thuis komt, zou u het dan weer
gewassen mee terug naar school kunnen nemen?
Zakelijke ouderavond 20 oktober a.s.
Vorig jaar hebben wij een open MR gehouden. De opkomst was toen niet zo hoog. Er waren twee ouders op af gekomen. Dit jaar
hebben we weer gekozen voor de zakelijke ouderavond. Het is tenslotte voor de ouders.
Op deze avond wordt het zakelijke deel van school besproken. Een groot deel zal gaan over de financiën van de Ouderraad. Wat
zijn de inkomsten (oud papier, ouderbijdrage, bag2school enz.) Door de hoge kosten van bijvoorbeeld uitjes en een dalende prijs
van het oud papier moeten we alert zijn. U bent van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn en mee te praten.

Agenda:
1. Opening 19.30 uur
2. Financiën
3. Decharge kascontrole
4. Sluiting 20.00 uur
5. Wie nog een agendapunt heeft voor deze vergadering kan dat schriftelijk doorgeven voor 10
oktober aan Nienke Roosjen (nienke.roosjen@ogprimus.nl)

Wij hopen op een grote opkomst!
Ps: In de bijlage zit de officiële uitnodiging.
Actief burgerschap en identiteit vanuit Primus
In de vorige nieuwsbrief stond een uitleg over de werkgroep dat bezig is om actief burgerschap en identiteit onder de aandacht
te brengen. Waar staan wij voor.
Op 5 november zal er in Joure een ouderbijeenkomst plaatsvinden waar dit thema op de agenda staat. Dus wilt u uw mening
daar laten horen, dan bent u van harte uitgenodigd. De uitnodiging zal later worden verstuurd.
Belangrijke data:
 Wo. 1 oktober
 Ma. 6 oktober
 Ma. 6 oktober
 Ma. 6 oktober
 Vr. 10 oktober
 11 t/m 19 oktober
 Wo. 22 oktober

Start kinderboekenweek. Thema “Feest!”
Bezoek logopediste groep 1-2
Bezoek bibliotheekconsulente groep 1-2
Buddyactiviteit van 13.30 – 14.00 uur
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
De herfstknutsel

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 De jongens en meisjes vierde zijn geworden op het schoolvoetbaltoernooi?
 Het een heel gezellige dag was?
 We naar de bibliotheek in Joure zijn geweest?
 Dat er ook verschillende bibliotheekmedewerkers op school zijn geweest en nog gaan komen?
 Wij het belangrijk vinden dat er veel wordt gelezen?
 Er boeken uit onze eigen bibliotheek worden uitgeleend?
 Dit in de map die erbij ligt kan worden geschreven?
 Wij een bijzondere opening van de kinderboekenweek gaan verwachten?
 Wij ook iets met koken en verhalen vertellen gaan doen door de school heen?
 De herfst al is begonnen?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

