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Agenda
Voor uw gemak nemen we iedere nieuwsbrief aankomende activiteiten op voor de komende periode. In de
meeste gevallen waren deze data al bij u bekend, ze staan immers in de jaarplanner. Wanneer er extra
activiteiten bijkomen, staan die ook in deze nieuwsbrief. U mag van ons verwachten dat we activiteiten
minimaal een week van tevoren aankondigen, bij voorkeur eerder.
Datum
Activiteit
Voor wie?
Donderdag 28 november Koffie “namiddag”, 16.30 u.
Ouders/verzorgers
Vergadering Oudervereniging
Ouderraad
Maandag 2 december
Schoolarts
Groep 7
Donderdag 05 december Sinterklaasfeest, zie verderop
Allen
Dinsdag 10 december

Inspectiebezoek, zie verderop

Woensdag 11 december

Kerstateliers

Alle kinderen

Woensdag 18 december

Kerstviering, zie verderop

Alle kinderen

Donderdag 19 december
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Vrijdag 20 december

Start kerstvakantie

Allen

Sinterklaasfeest
We hebben goede berichten mogen ontvangen van Sinterklaas. Zoals het nu lijkt komt de goedheiligman 5
december ook bij ons langs. We verwachten hem en zijn donkere vriend rond half 9 op school.
Eerst zal hij tijd maken voor de peuters in de gemeenschapsruimte van de school. Daarna gaat hij eerst naar
de kleuters, daarna naar 3/4/5 en als laatste wipt hij ook even bij 6/7/8 binnen.
Omdat het voor de jongste kinderen sowieso al een drukke periode is en 5 december natuurlijk helemaal een
dag vol grote indrukken, zijn de kinderen van groep 1/2 die dag om 10.30 u. vrij.

Inspectiebezoek
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd komt de inspectie 10 december bij ons kijken, om te
beoordelen of we op de goede weg zijn. Misschien zijn ze wel zó tevreden dat het stempel “zwak” omgezet
mag worden in “voldoende”. We gaan het zien. De juffen hebben in ieder geval ontzettend hard gewerkt om
zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Iedereen kan zien dat er best wel veel is veranderd, naar mijn mening ten goede… We gaan het zien. 5
december is voor de kinderen spannend, 10 december zal voor ons een spannende dag zijn.

Kerstateliers
Woensdag 11 december zijn de kerstateliers voor de kinderen. Over de exacte invulling en verdere inhoud
brengen we u nog op de hoogte.

Kerstviering
Dit jaar is de “kleine” kerstviering aan de beurt. Ook hiervan krijgt u tijdig meer informatie.

Rûntsje Kruirêd
We hebben bij de zakelijke ouderavond én tijdens koffieochtenden even gesproken over het tijdstip van
Rûntsje Kruirêd. Wij begrijpen heel goed dat het mooier is, als dit “evenement” echt aan het einde van de
middag is. Daarom hadden we al besloten dat Rûntsje Kruirêd aan het einde van de middag plaats moet
vinden, zodat u niet eerst een kwartier moet wachten tot uw kind(eren) uitkom(t)(en). Kortom, Rûntsje
Kruirêd begint iedere keer om 13.15 u.

It lûd fan…, Dorpskompas
De organisatie KEaRN Welzijn heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk informatie verzameld om Mûnein
in beeld te brengen voor het zogenaamde Dorpskompas. Dit doen ze om samen met de inwoners de
leefbaarheid van de dorpen te kunnen verhogen. Ze hebben daarvoor interviews met mensen uit het dorp
gevoerd (o.a. met de leerlingenraad) en hebben ook het dorp bezocht en mensen op straat aangesproken.
Dit DorpsKompas wordt, in samenwerking met RTV Kanaal 30, afgesloten met een radio-uitzending, ‘It Lûd
Fan..?’. In deze uitzending komen bijzondere dorpsverhalen aan bod, vertelt door dorpsbewoners. Zo komt
o.a. Frank van het Thomashuis op bezoek,… Alle inwoners van Mûnein worden van harte uitgenodigd om de
uitzending live mee te maken. De uitzending vindt plaats op donderdag 28 november tussen 17.00 en 19.00
uur in Dorpshuis de Mounestien. Als u er niet bij kunt zijn, geen probleem! De uitzending is te volgen via 105
en 107.8 FM.

Uit de groepen
Groep 1/2
Heerlijk avondje is gekomen.
De goede Sint is weer in het land en dat merken we aan de kinderen. Wat een spannende tijd is dit toch.
Het thema Post is alweer voorbij. We hebben veel post verstuurd. Wij zijn druk geweest met brieven en
kaarten schrijven en enveloppen vouwen. Ook hebben we huizen gevouwen met de juiste huisnummers
erbij. Wat zijn even nummers en wat zijn oneven nummers. Dit was best nog moeilijk.
We hadden ook een echte kassa in ons postkantoor en echte spullen geleend van de postbode. Dankjewel
daarvoor!
Deze periode stond het cijfer 6 centraal en de letters R en S. We kunnen nu allemaal woorden bedenken die
met die letters beginnen.
Nu gaan we verder met de maand december en natuurlijk Sinterklaas. We gaan een Sinterklaasverhaal
naspelen met handpoppen, de poppenhoek is nu van Sinterklaas en zijn pieten, een pietje maken van klei,
een stoomboot knutselen en nog vele andere leuke activiteiten.
Daarnaast gaan wij tellen en spelen met echte pepernoten. Er komt een prachtige periode aan.
De kinderen zijn 5 december 10.30 uit. En de peuters mogen natuurlijk ook komen van 8.30 tot 9.00 uur.

Groep 3/4/5
In de middenbouw zijn wij voor de tweede week aan de slag met het thema ‘Gezellige tradities.’ Zo leren de
kinderen over de verschillende seizoenen, tradities en feestdagen. Op donderdag 28 november gaan wij
daarom ook zelfgemaakte pepernoten maken. Hier heb ik twee ouders bij nodig. Mocht u willen helpen, dan
hoor ik dat graag z.s.m. De activiteit zal in de middag plaatsvinden, vanaf 13.00 uur.
Vanaf deze week mogen alle kinderen in de middenbouw hun eigen werk nakijken. Hierdoor leren de
kinderen zelf fouten te signaleren waardoor ze gelijk feedback krijgen op hun werk.
Groep 3 is deze week begonnen met kern 5. Als het goed is heeft u de ouderbrief van kern 5 al ontvangen
per mail. De volgende letters komen dan aan bod: eu, ie, l, ou en uu.

Groep 4 en 5 hebben blok 3 net afgerond en zullen vanaf volgende week verder gaan met blok 4. In dat blok
leren wij woorden correct schrijven met -s- en -z-, samenstellingen en gaan wij oefenen met de stomme ‘e’
(zoals: spiegel en langer).
Bij taal gaan groep 4 en 5 ook aan de slag met blok 4. Beide groepen leren dat je korte en lange zinnen kunt
maken en dat je van twee zinnen één zin kunt maken. Daarbij leren ze dat het belangrijk is om een zin te
beginnen met een hoofdletter en te eindigen met een punt, vraagteken of uitroepteken.
Voor rekenen gaan alle drie groepen werken in blok 4. Via de mail krijgt u weer een overzicht van de
rekendoelen.

Groep 6/7/8
We zijn maandag 4 november naar het Rijksmuseum geweest. Het was een lange rit in de bus. De kinderen
hebben geleerd hoe ze zelf verf konden maken.
Ze kregen opdrachten zoals:
- Hoeveel soorten wit zijn er (kijken met UV-licht);
- Water laten koken en daar roodhout takje bij doen, zodat het een kleur werd;
- Werken met reageerbuisjes;
- Oude schilderijen mooi maken met eigen spuug en een wattenstaafje;
Dit vonden de kinderen erg leuk! Ook hebben we een aantal schilderijen van Rembrandt bekeken. Denk
hierbij aan: de Slag bij Waterloo, Marten en Oopjen, het Joodse Bruidje en natuurlijk de Nachtwacht. De gids
die met ons mee was vertelde wat er allemaal was gebeurd met de Nachtwacht. Ze waren die dag de
Nachtwacht aan het renoveren. Dit vonden de kinderen erg interessant.
Op donderdag 7 november hebben we Nationaal Schoolontbijt gehad, de kinderen hebben van alles geproefd
en het was heel gezellig.
Als het goed is hebben de ouders/verzorgers van groep 7 een bericht gehad over de GGD Fryslân. Zo niet dan
hoor ik dat graag. Ik heb bericht gekregen van de Kinderpostzegelactie. Op woensdag 8 april gaan we GRATIS
naar Duinrell. Ik mag 1 begeleider meenemen. Ik hoor graag wie er mee kan?!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt 19 december.

