1. Agenda
2. Beslisboom
3. Nieuwe leerling
4. Schoolfruit
5. Scoor een boek
6. KIES-training
7. Open dag
8. Vreedzame school
9. Naschools sportaanbod in Noordwolde
10. Viswedstrijd

Agenda
ma 14 mrt

Groep 4 bezoek Oudheidkamer

di 15 mrt

Groep 4 Verhalenverteller in de klas

wo 16 mrt

Veerkieker groep 5

di 22 mrt

Bezoek muziekwinkel groep 5

do 24 mrt

Groep 3 bezoek Kiekhuus

vr 1 apr

Kunstenaar in de klas

di 5 apr

Oud papier

wo 6 apr

Schoolvoetbaltoernooi

do 14 apr

Studiedag

vr 15 apr

Goede Vrijdag

ma 18 apr

Tweede Paasdag

do 21 apr

Groep 1 Interactief theater in de Hoolten Klinte

vr 22 apr

Koningsspelen

wo 27 apr

Koningsdag

Beslisboom
Beslisboom versie 25 februari

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Liv mogen verwelkomen op school.
We wensen haar er veel plezier en een leerzame tijd.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

bleekselderij

peen

sinaasappel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Scoor een boek
Groep 5 en 6 doen mee aan het leesproject ‘Scoor een Boek’. Het doel van dit project is
om kinderen te stimuleren om meer plezier te krijgen in het lezen. Een uniek leesproject
waarbij de Friese bibliotheken, scholen en voetbalclub SC Heerenveen samenwerken.
‘Scoor een Boek’ combineert lezen met sport, want scoren kun je overal!
Tijdens ‘Scoor een Boek’ gaan de leerlingen 9 weken lang hun best doen om zoveel
mogelijk boeken te lezen (oftewel scoren) in de klas. Door middel van een
videoboodschap van een speler van SC Heerenveen worden ze extra gemotiveerd. Aan
het eind van het project is het tijd om echt te scoren tijdens een sportieve afsluiting in de
Duker.
Er is ook een thuiseditie waarbij de kinderen met het hele gezin mee kunnen doen. De
kinderen hebben daarvan de informatie mee naar huis gekregen.

KIES-training
Beste ouders, verzorgers,
Binnenkort kunnen we weer starten met de KIES-groep, een lotgenotengroep voor kinderen van gescheiden ouders,
waar ze met elkaar onder begeleiding van KIES-coaches, hun ervaringen met elkaar kunnen delen.
Er zijn aparte groepen voor zowel het jonge kind, als ook de midden en bovenbouw.
Bij KIES kunnen kleuters door spel, handpoppen en creatieve werkvormen vertellen wat hen bezig houdt. Het helpt
hen vragen te kunnen stellen, leren begrijpen wat een scheiding is en wat ze kunnen doen om het fijner te hebben.
Bij de oudere kinderen laten we ze vertellen over wat ze meemaken, wat hun zorgen over de scheiding zijn, zorgen
dat ze hun vragen over scheiding kunnen stellen en leren omgaan met de dingen die voor hen moeilijk zijn aan de
scheiding. Ook hier gebruiken we spel, tekenen etc, om ervaringen te delen.
Het zijn 6-8 bijeenkomsten van maximaal een uur, de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met school onder
schooltijd of direct na schooltijd. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!
Wemanda Teunissen en Mara Denkers
w.teunissen@weststellingwerf.nl

m.denkers@weststellingwerf.nl
KIES is een door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren
die de scheiding van hun ouders meemaken te begeleiden. Voor meer informatie over de methode kijk dan op:
website KIES

Open dag
De jaarlijkse Open dag wordt traditiegetrouw gehouden in de week van het Openbaar onderwijs. Dit jaar is dat van 21
t/m 23 maart.
Het was lang onzeker of de Open dag dit jaar doorgang kon vinden, maar deze week kwam er groen licht.
We hebben besloten het dit jaar anders aan
te pakken. In voorgaande jaren konden
ouders, opa's/oma's en andere
belangstellenden naar school komen om te
bekijken wat de kinderen in de week er vooraf
hadden gemaakt en geoefend. De Open dag
was dan dus de afsluiting van een
projectweek.
Vanwege de korte voorbereidingstijd is het nu
niet haalbaar om een projectweek te
organiseren zoals we dat graag zouden
willen.
Dat gaan we later in dit schooljaar wel doen!
U zult daar dan ook voor uitgenodigd worden.

Vreedzame school
Deze week wordt blok 4, “We hebben hart voor elkaar”, afgerond. U kunt hierover met uw kind(eren) in gesprek gaan
aan de hand van de kletskaarten die mee naar huis gaan, of worden geplaatst in het ouderportaal.
In blok 4 hebben de kinderen geleerd, dat ze:
hun eigen gevoelens kunnen herkennen.
weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen.
gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat.
eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken.
weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden.
voor elkaar op moeten komen.
enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview.
zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen
Blok 5 heeft als titel: We dragen allemaal een
steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich
verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel
geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden. Binnen de school is
afgesproken waarover de kinderen mee
mogen denken en beslissen. Als de kinderen
zich betrokken voelen bij de klas en de
school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat
in de klas gebeurt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator.
Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van
conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich
aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en
bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het
uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat
het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een
klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit.
Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van de klas. De klassencommissie
presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel. De leerkracht is uiteraard op de achtergrond
aanwezig.
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
leren omgaan met je boosheid.
weer goed maken n.a.v. een conflict.
leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
de kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies.

Naschools sportaanbod in Noordwolde
Naschools sportaanbod in Noordwolde
NSA dinsdag 15 maart 2022
Tijd: 14.45 – 15.45 uur

Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod?
Tijdens deze NSA kan jij je helemaal uitleven in de speeltuin.
Dus hou je er van om in de speeltuin te spelen en wil je dat liever binnen doen dan
buiten? Kom dan gezellig naar de NSA bij de Duker en laat zien dat jij een echte
speeltuin liefhebber bent!
We zien jullie graag in de gymzaal van de Duker!

Viswedstrijd
Hallo allemaal,
Op woensdag 27 april organiseert HSV de Makreel weer een viswedstrijd voor de jeugd bij de Duker. Het lijkt ons
leuk als jullie na 2 jaar corona weer mee willen doen.
Je kan meedoen vanaf 5 jaar tot 12 jaar.
Je hebt alleen een hengel nodig voor de rest word gezorgd. En een goed humeur.
We vissen van 9.00 tot 11.30. Daarna is de prijsuitreiking in de Duker.
Je kan je opgeven tot zaterdag 23 april.
Je kan je opgeven bij:

astridaugustijn@home.nl

