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AGENDA
Datum
20 maart
20 maart
22 maart
25 maart
28 maart
29 maart
10 april
10 april
12 april
15 mei

Activiteit
Open dag
Groep 1 naar school
Groep 1 vrij
MR vergadering
Teamscholing. De kinderen zijn vrij
Voorstelling groepen 2 en 4
Schoolvoetbaltoernooi
OV vergadering
Koningsspelen
Schoolkorfbaltoernooi

Juf Hielkje met pensioen!

Lezen en schrijven boeiden mij van jongs af aan, want wat mijn oudere broer en zussen
konden, wilde ik ook kunnen! Zo ‘schreef’ik op mijn vierde en met zelf bedachte tekens een
versje in een poëziealbum. En de boekjes waaruit ik werd voorgelezen, kende ik bijna uit het
hoofd. Eenmaal op school leerde ik natuurlijk pas echt lezen en schrijven.
Als kind ben je je niet bewust van het verloop van zulke leerprocessen: ineens kun je het
gewoon! Als leerkracht heb ik die ontwikkelingen bij heel veel kinderen wél mogen
meemaken en het was elke keer bijzonder. En als leerkracht heb ik aan heel veel kinderen
het lezen en schrijven mogen door geven: vaardigheden die er in de grote wereld toe doen.
Uit bovenstaande woorden mag u opmaken dat ik mijn werk altijd met veel plezier heb
gedaan en zo wilde ik ook afscheid nemen na meer dan 43 jaar.
Dit afscheid was op vrijdag 1 maart en door inzet en het enthousiasme van kinderen, ouders
en collega’s werd het een geweldige dag! Hiervoor mijn hartelijke dank!
Het gepensioneerde leven is inmiddels begonnen en soms is het nog even wennen, maar er
is genoeg te doen en er liggen nog een heleboel boeken op mij te wachten!
Kinderen, ouders en collega’s van de Vensterschool: het ga jullie goed!
Groet van juf Hielkje Nieuwenhuis

Voorstellingen in het Buurthuus

Ook dit jaar gaan alle groepen weer een voorstelling verzorgen.
Dit is voor de kinderen van school en voor de ouders/opa’s en oma’s.
Hieronder volgen de data zodat u er alvast rekening mee kan houden.
Groep
Groepen 1

Datum
Vrijdag 24 mei

Groep 2

Vrijdag 29 maart

Groep 3

Vrijdag 24 mei

Groep 4

Vrijdag 29 maart

Groep 5

Vrijdag 26 april

Groep 6

Vrijdag 26 april

Groep 7

Donderdag 27 juni (vrijdags kinderen vrij)

Groep 8

Musical 5 juli

Activiteiten open dag

Op woensdag 20 maart wordt de jaarlijkse open dag georganiseerd. Van 11:15 uur t/m 12:15 kunt u
op school komen om te kijken naar wat de kinderen gemaakt en voorbereid hebben. Het thema dit
jaar is muziek. Omdat er ook enkele optredens zijn, hebben we hieronder een programma voor u
samengesteld. Hopelijk tot
groep
activiteit
tijdstip
bijzonderheden
Instroom
Lente liedjes zingen en ritme’s
11.15 uur in het
Na de les kunt u met uw kind
klappen.
lokaal
rond gaan door de school. En
daarna naar huis gaan.
1
Lente liedjes zingen en ritme’s
11.15 uur in het
Na de les kunt u met uw kind
klappen.
lokaal
rond gaan door de school. En
daarna naar huis gaan.
2
Open muziekles van de methode
11.15 uur
3
Trommel op “rommel”. Kijk- en
11.15 uur
doeles.
4
Samen een “muziektekening”
Doorlopend
maken.
5
Boomwhackers
Doorlopend
6
Boomwhackers
Doorlopend
7, 7/8 en 8 De gemaakte lipdub wordt in deze
Doorlopend
klassen doorlopend gedraaid.
OV en MR
Presentatie jaarverslag
Doorlopend
In de personeelskamer

Nieuws uit groep 2
Groep 2 heeft momenteel het Kleuterpleinthema
‘Machines’. Naast bekende huis- tuin- en
keukenmachines maken we ook kennis met wat minder
bekende apparaten. Sven Griekspoor kwam met zijn
drone op school om luchtfoto’s van onze school en het
plein te maken. Hij heeft er in de klas over verteld en de
kinderen hadden goede vragen voor hem. De foto’s
komen goed van pas, want juf Rianne is van plan om
schatkaarten te maken. We willen Sven graag bedanken
voor zijn hulp, onze juf hoeft nu niet op het dak te
klimmen!

VOORLICHTINGSAVOND
Voor ouders / verzorgers / professionals

Social Media en Gamen: LUST OF LAST?
Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype,
Instagram, Snapchat, games……
Ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er zitten veel voordelen aan het gebruik
van social media en gamen. Maar het brengt ook
risico’s met zich mee. Het is echt iets van deze tijd, er is nog
weinig ervaring mee opgedaan door ouders/verzorgers.
Heeft u als ouder zicht op de digitale leefwereld van uw kind? En hoe
praat u hier samen over? Heeft u soms het gevoel dat uw kind teveel in
beslag genomen wordt door zijn smartphone of computer?

Wél even aanmelden
(bij onvoldoende aanmeldingen gaat het niet door)
Mail: C.Eefting@weststellingwerf.nl (naam en aantal personen) of bel
Tel: 06 – 100 350 16

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Cantaloupe meloen*
Komkommer
Peer

*
Voor het snijden van de meloenen op woensdag zouden we graag hulp hebben met
het snijden. Er wordt gestart om 8:30 uur. U kunt zich aanmelden via dir@vensterschool.net

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

Nieuws vanuit peuteropvang Mandehof
Thema ziek en gezond.
De afgelopen weken hebben we gewerkt en gespeeld over het thema ziek en gezond. Dit is een heel
herkenbaar thema voor de peuters. Iedereen in de omgeving van de peuter is weleens ziek,
verkouden of koortsig. Of de peuter is zelf ziek. Ook gebeuren er soms kleine ongelukjes; je stoot je
hoofd of valt en je knie is geschaafd. Allemaal ongelukjes die kunnen gebeuren. Gelukkig kunnen we
de meeste zelf verhelpen me een pleister, koud doekje of een troostknuffel.
De peuters komen al regelmatig bij het consultatiebureau en soms is een bezoekje aan de huisarts
noodzakelijk. De peuters hebben op de peuteropvang met de doktersspulletjes gespeeld. Er werd in
oren gekeken, temperatuur opgenomen, geluisterd naar de hartslag. En gelukkig werd iedereen
beter gemaakt; de pop, de knuffels en de andere peuters. Met een prikje, een zalfje of een troost
knuffel. Er werd voorgelezen over zieke knuffels en zieke kinderen. Gelukkig werd ook iedereen in de
prentenboeken weer beter! Ook is er veel gepuzzeld en geknutseld. Een ambulance beplakt en een
zieke beer is versierd met pleisters en allerlei stukjes verband!

