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Vrije dagen
U zult de datums waarschijnlijk op de kalender hebben te staan, maar hierbij komen
ze toch nog even op een rijtje.
Maandag 30 januari zijn de kinderen de hele dag vrij in verband met een studiewerkdag van het team. Vrijdagmiddag 17 februari komen alle kinderen om 12.00 uur
uit school en begint de voorjaarsvakantie.
Op maandag 27 februari zijn de kinderen vrij in verband met een gezamenlijke
studiedag van OBS Thrimwalda en OBS It Kruirêd.

Koffieochtend 18 januari
De koffieochtend van 18 januari was erg goed bezocht.
Wanneer u ook mee wilt praten over schoolse
aangelegenheden kan dit tijdens de koffieochtend op
donderdag 16 februari.

Fotografieproject Dit ben ik, dit is mijn droom
Hoe maak je een mooie foto van jezelf? Wat wil je
laten zien op zo’n foto? Welke voorwerpen kies je
daarbij? Wat is je droom? Is dat wat je later wil
worden? Of vrede op de hele wereld? Of is dat
vliegen op een eenhoorn? Of wat je vannacht in je
slaap droomde? Hoe lang bestaat fotografie
eigenlijk? En hoe deden ze dat vroeger, voordat er
smartphones waren? Waar moet je op letten
voordat je op de knop drukt? En waar moet je op
letten als je foto’s bekijkt van beroemde fotografen/kunstenaars? Dit en nog veel
meer gaan de kinderen in dit project ontdekken. Daarbij gaan ze natuurlijk ook zelf
veel foto’s maken. Om dat te kunnen doen hebben we veel (digitale) fototoestellen
nodig.

Wij willen daarom alle ouders vragen of zij een eenvoudig fototoestel hebben dat hun
kind(eren) tijdens het project mag/mogen gebruiken. Wat ook gebruikt kan worden is
het fototoestel van een smartphone. De kinderen die zelf een smartphone hebben
mogen tijdens het project deze als fototoestel gebruiken. En misschien zijn er ouders
die hun oude smartphone willen uitlenen aan hun (kind)eren.
Heit Anne Boskma komt aan alle groepen een keer vertellen over de technische kant
van foto’s maken.
Kunstenaar/fotograaf Ida Buijs doet op 14 maart met alle kinderen een workshop.
Zij gaat Dit ben ik, dit is mijn droom met de kinderen verbeelden door de kinderen te
fotograferen in een mini-decor dat de kinderen van zichzelf maken. Deze foto’s
worden tentoongesteld op de laatste dag, waarna
de foto mee naar huis gaat. Voor de liefhebbers;
kijk op www.idabuijs.nl
Misschien zijn er ouders die ideeën hebben voor
dit project of zin hebben iets te doen op school?
Dat zou leuk zijn!
Het project start op 28 februari en wordt op 22
maart, de open dag van OPO Furore, afgesloten.
LIO stage
Dit schooljaar werkte Angela van Wijk de eerste helft van het jaar aan haar
onderzoek in de middenbouw. Ze gaf ook rekenlessen. Vanaf 6 februari gaat ze haar
(bijna) laatste fase in: de LIO stage. Ze is dan een Leerkracht In Opleiding. Dit
betekent dat ze in groeiende mate zelfstandig in de middenbouw lesgeeft. Dit onder
de paraplu van Rita, die haar coacht. Ze werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Er wordt van Angela verwacht dat ze alles meedoet/zelf doet. Bij de komende
contactgesprekken gaat ze in verkennende zin meedoen en aan het eind van haar
half jaar stage doet ze die gesprekken ook zelfstandig.
Daarnaast is Angela ook op vrijdag op school, dan is ze zich aan het verdiepen in
een onderzoek en doet haar voorbereiding op de komende week. Elke donderdag is
ze op de Pabo voor het laatste restje van haar opleiding.
We wensen haar een goede tijd.
Rita gaat in toenemende mate bezig met andere dingen naast het werken met
kinderen. Daarover later meer nieuws.
Chauffeurs gevraagd, met auto
4 Chauffeurs gevraagd met auto om de kleuters dinsdagmiddag om 12.40 uur naar
Gytsjerk naar de bibliotheek te brengen. Daar krijgen we een rondleiding en wordt er
voorgelezen van 13.00 uur tot 13.30 uur. Om 13.30 uur gaan we weer terug naar
school. Opgeven graag bij meester Bert of Juf Lineke.

Nieuwe leerling:
Voortaan melden we in de nieuwsbrief ook dat er nieuwe
leerlingen komen. Afgelopen maandag kwam Laila Khoufalla voor
het eerst bij de kleuters. Van harte welkom!
peuterinstuif
Woensdag 15 februari is er ’s middags de peuterinstuif van 14.15 uur tot 15.15 uur.

Schoolkorfbal

Hieronder de bekendmaking van de datum voor het schoolkorfbaltoernooi 2017. Na de vele
positieve reacties om groep 3 & 4 het toernooi in de zaal te laten spelen, gaan we in 2017
deze opzet opnieuw toepassen.
Woensdag 22 maart
Wie: groep 1 en 2

Wat: Kangoeroe evenement

Waar: Sporthal

Oenkerk Tijd: 14.30-16.00 uur

Woensdag 29 maart 2017
Wie: groep 3 en 4

Wat: korfbaltoernooi

Waar: Sporthal Oenkerk

Tijd: ± 14.30 – 17.30 uur

Waar: Sportveld Oenkerk

Tijd: ± 14.30 – 17.30 uur

Woensdag 10 mei 2017
Wie: groep 5 t/m 8

Wat: korfbaltoernooi

Opgave voor het toernooi gaat via de school door middel van briefjes die de
kinderen meekrijgen van de korfbal vereniging.
Sipke Durk Castelein

