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Rijksmuseum
Groep 5 t/m 8 gaat naar Het Rijksmuseum in Amsterdam op 8-10-2018
Dit wordt een bijzondere ervaring!
De kinderen van de groepen 5 – 8 gaan naar Amsterdam.
Ze gaan proeven aan “De Gouden Eeuw”.
De kinderen worden 8 oktober om 8.00 uur op school verwacht.
Een speciale museumbus komt voorrijden en vertrekt uiterlijk 8.15 uur vanaf school.
De kinderen krijgen een rondleiding en gaan onder andere kijken bij “De nachtwacht”.
De verwachte aankomsttijd bij school zal rond 15.15 uur zijn.
Handig om te weten:
- Het is toegestaan om te eten en te drinken in de bus. Niet in het museum.
- Er is een toilet in de bus (indien nodig)
- Jassen en tassen gaan mee naar het museum en kunnen niet in de bus blijven.
-Indien er bijzonderheden zijn betreffende een leerling, graag aangeven bij de groepsleerkracht.

Beschrijving programma 'Proef de Gouden Eeuw':
In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens deze kennismaking met het
dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de
leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van
Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de
Nachtwacht.

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Binnen PCBO ferwerderadiel is afgesproken dat er minimaal eenmaal per twee jaar een
ouderenquête wordt afgenomen. De uitslagen van de enquête geven inzicht in de kwaliteit van de
school maar biedt ook de mogelijkheid om scholen binnen de vereniging te vergelijken. Dit maakt het
mogelijk om van elkaar te leren en evt. verbetertrajecten verenigingsbreed op te pakken.
In de maand juni/juli kon u als ouder van onze school de ouderenquête invullen. De uitslag van de
enquête geeft ons als school de nodige input om op verschillende beleidsterreinen verder te
ontwikkelen. Wij willen u dan ook graag bedanken dat 46% van de ouders de enquête heeft ingevuld.
De uitslag van de ouderenquête is 3.26, dit is een ruim voldoende. Hier zijn wij erg blij mee!
De uitslag wordt volgende week in de MR en SC besproken. Daarna ontvangt u een terugkoppeling
over alle verbeter- en aandachtpunten.

Vereniging PCBO Ferwerderadiel heeft een nieuw logo

Teldatum
Op 1 oktober 2018 telt onze school 121 leerlingen. Ondanks dat onze regio gekenmerkt wordt door
krimp, wat effect heeft op het leerlingaantal, blijft het leerlingaantal van onze school redelijk stabiel.
Elke school krijgt een vast bedrag per leerling. Hiervan betaalt de school personeel, materialen, en
onderhoud van het schoolgebouw. De hoogte van dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal
leerlingen op 1 oktober (de teldatum).

Lidmaatschaps- en donateursgelden
Het lidmaatschap- en donateursgeld van PCBO
Ferwerderadiel is/wordt in november weer
geïncasseerd.

Thema kinderboeken week
Kom erbij!
Ja kom erbij, kom erbij, kom erbij
Voor hem en haar,
We sluiten niemand buiten,
Dus sluit je aan bij ons Want niemand
Niemand, niemand
Hoeft alleen te blijven staan.
De kinderboekenweek 2018 is van 3 t/m 14 oktober. Het thema is ‘kom erbij!’ Op school hebben we
ieder jaar een gezamenlijke opening van de kinderboeken week met alle kinderen van groep 1 – 8 in
het speellokaal. De kinderboekenweek gaat over vriendschap.
Binnen alle groepen wordt er gewerkt met het thema.
Als afsluiting heeft groep 4 een viering, waarbij alle kinderen van school en de ouders/verzorgers van
groep 4 uitgenodigd worden. Dit is op vrijdag 12 oktober om 11.25 in het speellokaal.

Donderdag 4 oktober is het weer dierendag
De kinderen mogen 's ochtends hun huisdier meenemen in een lekvrije dichte bak!
Kinderen die geen huisdier hebben mogen hun
knuffel meenemen.
Graag even overleggen met de betreffende
leerkracht van de groep als kinderen honden,
paarden en katten mee willen nemen (dieren die
niet in een bak/kooi zitten). Natuurlijk kunnen die
dieren even getoond worden en dan weer mee naar huis.

Bibliotheek groep 1 en 2
De boeken voor groep 1 en 2 worden op maandagmiddag geruild. Graag de boeken meegeven in de
oneven weken!

Personeel
Zoals u weet, geniet juf Annemarie nog heerlijk van haar zwangerschapsverlof.
Na de herfstvakantie gaat zij weer aan het werk.
Op donderdag en vrijdag gaat ze les geven in groep 2.
Op woensdag staat ze om de week voor groep 4 en zo nu en dan voor groep 2 i.v.m. BAPO verlof van
juf Greet. Voor de herfstvakantie komt ze nog even met haar dochtertje Esther op school. Wij
wensen juf Annemarie veel werkplezier!

Stagiaires
Ook dit jaar bieden we weer een aantal stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Op deze manier
leren niet alleen de kinderen en de meesters en juffen op onze school, maar krijgen de stagiaires ook
de kans om te leren en ervaring op te doen. Kinderen vinden het vaak leuk en wij beschikken over
extra handen in de klas.
Even voorstellen stagiaire Anna Dijkstra
Beste ouders en verzorgers,
Ik zal mijzelf even voorstellen:
Ik ben Anna, 20 jaar en ik kom de komende zes weken in groep 5/6 stage lopen. Ik ben tweedejaars
Pabo studente aan de Hanze Hogeschool in Groningen, maar woon momenteel in Leeuwarden. De
aankomende weken ben ik er op de maandag en dinsdag, en in week 40 ben ik er de hele week. Ik zal
voornamelijk observeren, maar ook af en toe een aantal korte lessen geven. Ik heb erg veel zin om op
deze mooie school stage te lopen en mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen!
Met vriendelijke groeten,
Anna Dijkstra

Week van de opvoeding
Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018.
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Ouders én professionals die te maken
hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en professionals
ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van
opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede
opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun
je tijdens de week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken.
Het thema van dit jaar: Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen. Het is een
samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente.
Deze week heeft u van ons de digitale opvoedkrant Regio Noord-Friesland ontvangen. We wensen u
veel leesplezier!

Oproep ouderhulp: “vele handen maken licht werk”
Denkt u om het inleveren van het formulier ‘vele handen maken licht werk”? Dit kan bij de
groepsleerkracht. Graag ontvangen wij alle formulieren voor 5 oktober. Alvast bedankt!

Kinderpostzegels
Eindelijk is het zover: de Kinderpostzegelactie! Deze week gaan 160.000 kinderen langs de deuren.
Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.
Een goed thuis
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het
thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’.
De Fabeltjeskrant
Op de kinderpostzegels sieren dit jaar de personages uit De Fabeltjeskrant. Ter gelegenheid van het
vijftigjarige jubileum van deze iconische televisieserie, krijgen Meneer de Uil, Bor de Wolf en
Juffrouw Ooievaar een ereplekje.
Wij wensen groep 7 en 8 veel succes met deze actie!

Nieuws uit groep 4
Appelflappen bakken groep 4
De kinderen van groep 4 hebben dinsdag 18 september heerlijke
appelflappen gebakken onder leiding van Grietje en Marianne. Heel erg
bedankt.
De appels kwamen uit de boomgaard bij school!
Verjaardag juf Marja
Juf Marja was 23 september jarig en vierde dit samen met groep 4 op vrijdag 21
september. De kinderen mochten verkleed op school komen en juf Marja moest
de cadeautjes zoeken. De hele dag stond in het teken van feest. Samen aten we
de taart die Romke gemaakt had. Een heerlijk en gezellig sfeertje. We deden een quiz, diverse spellen
en ’s middags keken we de film ‘Dummie de mummie’. Het was een super leuke dag!

Vanuit Gemeente Ferwerderadiel
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een feit. Dan komt er na ruim 800
jaar een einde aan een zelfstandige gemeente Ferwerderadiel.
Speciaal voor dit afscheid zijn diverse activiteiten op touw gezet. Zo ook voor de jongste bewoners
van Ferwerderadiel. Voor hen is er een kleurplatenwedstrijd georganiseerd. De mooiste kleurplaten
worden in het gemeentehuis van Ferwerderadiel geëxposeerd. Een deskundige jury zal de
inzendingen beoordelen.

Deze week hebben de kinderen een kleurplaat mee gekregen vanuit school. De kinderen kunnen de
kleurplaten inleveren op school. De uiterste inleverdatum is woensdag 10 oktober. Wij zorgen ervoor
dat ze op het gemeentehuis komen.
Wij hopen op een kleurrijk resultaat!

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen
aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor
het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen
omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of
gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto
weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl .
Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen.
Zo kan jouw kind toch meedoen!

