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Nieuwsbrief
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Alle kinderen vrij!
Studiedag team
Nationaal schoolontbijt gr. 1 t/m 8
Weekend
Juf Bonnie jarig , kerk/school/gezinsdienst
Actie schoenendoos
Sint Maarten
Schoolverpleegkundige groep 7

Start mediawijsheid t/m 23 november
Weekend

Bijbelrooster week 44 t/m 48
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze
periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een
gelukkig leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar we zelf zin in hebben, in
plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de
man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van
Israël?
Week 44
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48

Kijk uit!
Kom maar
Ben jij een engel?
Wordt het daar beter van?
Geen haar op mijn hoofd…..

Numeri 13:1-33 en Numeri 14:1-8
Deuteronomium 34:1-12 en Jozua 3 en 4
Rechters 13: 1-23
Rechters 14:5-20 en 15: 1-5
Rechters 16: 1-21

Nieuwe website en ouderportaal
Momenteel zijn wij bezig met het inrichten van onze nieuwe website en ouderportaal. Na de
herfstvakantie krijgt u hierover meer informatie. Vanaf halverwege november tot de kerstvakantie
zal u de informatie van school via de mail en het ouderportaal ontvangen. Na de kerstvakantie gaat
alle informatie vanuit school alleen via het ouderportaal.
Alvast nieuwsgierig? Kijk eens op www.mijnschool.nl

Aanpak pesten
Sinds schooljaar 2017-2018 werken wij met de preventief sociaal - emotionele Kanjermethode. Doel
van de Kanjermethode is om te zorgen voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De
Kanjermethode geeft uiteraard ook handvatten om (digitaal) pesten tegen te gaan. Pesten gebeurt
vaak stiekem; buiten het zicht van volwassenen. Om nog beter met de pestproblematiek om te gaan,
gaan wij in de loop van dit schooljaar starten met M5. Via de (nieuwe) schoolwebsite kunnen
kinderen, ouders, kennissen, dorpsgenoten meldden als er volgens hen sprake is van pesten. De
meldingen komen binnen bij de intern begeleider en directeur. Samen met de leerkracht gaat de
intern begeleider een analyse maken en een aanpak. Uiteraard worden de kinderen én de ouders
betrokken in de aanpak. Tijdens een ouderavond in het voorjaar van 2019 worden de ouders
geïnformeerd over deze aanpak. Kijk voor meer informatie alvast op www.m5groep.com

Actie schoenendoos

Ook jij kan helpen!

Operatie Schoenendoos is een jaarlijks terugkerende actie. Kinderen in kerken en op scholen
versieren een schoenendoos en vullen deze met praktische artikelen. Het doel van deze actie is om
kinderen in Nederland te leren hun rijkdom met arme leeftijdsgenootjes te delen.
De afgelopen jaren hebben ook de kinderen van de peuterspeelzaal en CBS De Welle meegedaan aan
deze actie maar ook zijn er steeds meer ouderen die een schoenendoos vullen voor een kind in een
uitzichtloze situatie. We hopen dat er ook dit jaar weer met net zoveel enthousiasme als voorgaande
jaren wordt meegedaan.
Met een schoenendoos laten we zien aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
sloppenwijken dat we aan hen hebben gedacht. Actie4kids wil proberen om dit jaar vanuit Nederland
en België kinderen blij te maken in: Sierra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië, Moldavië en
vluchtelingen in Griekenland.
Hoe u kunt meedoen?
Vorige week zijn er folders op school uitgedeeld, maar ook liggen er folders in de “Tjerke oan’e Ie”,
“Tjerke op ‘e Terp”, ’t Bakkerswinkeltsje, De Terp en bij Super Oan’e Ie. Hierin staat hoe u een
schoenendoos kunt vullen en versieren.
De gevulde schoenendozen worden net als vorig jaar weer in de hal van school verzameld.
Dit kan tot uiterlijk 8 november.
In de kerkdienst van zondag 11 november wordt aandacht aan deze actie schoenendoos besteed.
Tijdens deze dienst kunt u ook de doos inleveren.

SAMEN MAKEN WE DUIZENDEN KINDEREN BLIJ.

KSG Dienst : 11 november 2018
Op zondag 11 november vieren wij de Kerk-, School- en Gezinsdienst in de Tsjerke oan’e Ie.
De dienst begint om 9.30 uur, dus vroeg uit de veren allemaal.
De dienst heeft als thema : “Gewoon Geven”, waarbij de kinderen zingen en toneel spelen rond dit
thema. In de kerkdienst wordt ook aandacht aan de actie schoenendoos besteed.
Ds. Timmer is nog maar net aangesteld in Burdaard, maar was direct bereid om deze dienst met ons
voor te bereiden en te leiden.
We zien u en jullie graag op 11 november.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT OP 9 NOVEMBER 2018
MET DE HELE SCHOOL AAN TAFEL!
Elke dag gezond ontbijten: iedereen kan het! Daarom is ‘Een feestje voor iedereen!’ het thema van
deze 16e editie.
Ook CBS De Welle doet dit jaar mee! Op vrijdag 9 november gaan wij samen met de kinderen gezond
ontbijten op school. Dus deze dag mag u als ouder(s)/verzorger(s) uw zoon of dochter voor één keer
zonder ontbijt naar school sturen.
In de ontbijtweek krijgen wij als school een compleet pakket met verschillende soorten brood, allerlei
zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en thee. En voor ieder kind een placemat en een
folder met ontbijttips voor hun ouders.
Heeft u kind een voedselallergie, meld het aan de leerkracht!
Het enige waar wij als school zelf voor moeten zorgen, zijn de 3 B’s: borden, bestek en bekers. Om
het milieu te sparen, stoppen ze namelijk liever geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket.
Wij vragen dan ook aan alle kinderen om een eigen bord, bestek en beker mee te nemen liefst
voorzien met je naam.
Samen maken we er dit jaar weer een mooi ontbijtfeestje van!
Sportinstuif
Op donderdag 25 oktober organiseert sportteam DDFK een sportinstuif voor alle kinderen van groep
3 t/m 8. Deze sportinstuif is in sporthal “de Heechfinne” te Ferwert.
Groep 3/4 en 5 zijn uitgenodigd van 9:15 – 10:45 en groep 6/7 en 8 mogen van 11:00 – 12:30
langskomen. Er zijn onder andere parcours en free running activiteiten dus het belooft weer een
leuke ochtend te worden. De entree is gratis en je hoeft je niet op te geven. Graag zien we jullie
allemaal op 25 oktober in Ferwert!

De Coole Kidsnacht 2018
Op vrijdagavond 26 oktober is de Coole Kidsnacht! Een primeur in Friesland. Tijdens de
Kidsnacht openen zo’n 20 culturele instellingen tussen 17.00 en 21.00 uur hun deuren voor
(groot)ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Dit tijdstip, na de reguliere
openingstijden, zorgt ervoor dat kinderen het rijk ‘alleen’ hebben. Spannend en cool! Dit jaar
is het thema in lijn met de Kinderboekenweek: ‘Vriendschap’.
Kijk voor alle instellingen en activiteiten op www.museum.frl
Leerlingenraad
Op CBS De Welle komt een leerlingenraad.
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen
die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van
onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te
komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze
bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit groep 5 tot en met 8 worden
twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de
eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen
overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat
besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. De leerlingenraad wordt begeleid
door de intern begeleider.
Na de vakantie komen er verkiezingen. Vervolgens wordt de eerste vergadering gepland. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de leerlingenraad.

Creatief
De afgelopen twee weken zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 druk bezig geweest met het
uithollen van pompoenen. Een groot succes waarbij vele mooie creaties zijn gemaakt! Wij
willen ’t Gieterke vriendelijk bedanken voor het regelen van de pompoenen en de
sponsoring die ze hebben gedaan om voor alle leerlingen een eigen pompoen te realiseren!
Ook hartelijk dank aan alle ouders die hebben meegeholpen!

Het Rijksmuseum
Op maandag 8 oktober gingen groep 5/6 en groep 7/8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
We gingen er met een bus heen. Het was ongeveer een reis van 2 uur. We mochten onze bus
in een speciale parkeergarage parkeren voor bussen onder de grond voor het Rijksmuseum.
We gingen met meerdere groepen door het museum heen. Alle groepen hadden een
begeleider. We gingen allemaal een andere kant op. De ene begon bij de Nachtwacht en de
andere bij oude muziekinstrumenten. Het was heel interessant omdat je eigenlijk niet
besefte dat je naast dingen liep die wel een paar honderd jaar oud zijn. De rondleiding
duurde ongeveer een anderhalf uur. Toen we klaar waren kregen we te horen dat we tot
onze 18e gratis in het Rijksmuseum mochten. Daarna gingen we weer met de bus terug naar
Birdaard. We kregen ook nog een Donald Duck van het Rijksmuseum die konden we mooi de
terugweg lezen. We waren rond 3 uur thuis.
Gemaakt door: Elger van der Woude en Tara van der bij

Luizencontrole: vrijdag 2 november
Zorgt u ervoor dat uw kind geen gel in het haar heeft en/of ‘moeilijke kapsels’? De kinderen
van de groepen 1 – 8 worden gecontroleerd. Controleer uw kind regelmatig en meld het als
u luizen/neten ontdekt! Kammen met een speciale fijn-tandige kam, zoals een luizenkam, is
de beste aanpak.
Viering groep 4
De kinderen van groep 4 hielden vrijdag 12 oktober de schoolviering. Het thema was
‘vriendschap’. De kinderen starten met het lied van juf Ank, genaamd: ‘Hallo allemaal’. Ze
riepen allemaal hun eigen naam. Dit was onverstaanbaar… Vandaar dat ze zich allemaal even
voorstelden. In de groep zijn we na de zomervakantie weer veel over elkaar te weten
gekomen. Onder andere: wie welke sport beoefent, wie welk instrument bespeelt, wie vaak
met elkaar spelen en wat ze dan het liefst doen. Nessa en Martine lazen samen een gedicht
over vriendschap voor, we speelden een interactieve memory met bekende figuren en
sloten af met een lied. Het was een leuke viering met veel belangstelling van ouders,
verzorgers en grootouders.
Bibliotheek
We missen 28 boeken uit de bibliotheek. Graag even thuis goed zoeken naar boeken van ‘De
Welle’ (herkenbaar aan de sticker op de voorkant) en in de week na de herfstvakantie
meegeven! Boeken lenen de kinderen op naam, meer dan drie boeken kunnen niet
geregistreerd worden. Dat betekent dat ze geen nieuwe boeken mee kunnen nemen. Alvast
bedankt!

