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Koffieochtend
De eerstvolgende koffieochtend van dit schooljaar is op vrijdag 18 november.
Wij rekenen op u.

Fietscontrole woensdag 9 november
In het kader van ons verkeersveiligheidsbeleid willen we graag een fietscontrole
organiseren op school op woensdagmiddag 9 november.
We willen graag dat alle kinderen (ook wanneer ze anders niet op de fiets naar school
komen) hun fiets mee naar school nemen.
Op school zullen de fietsen dan gecontroleerd worden aan de hand van een
zogenaamde fietscontrolekaart.
De ingevulde kaart krijgt uw kind mee naar huis.
Wanneer de fiets goedgekeurd wordt ontvangen de kinderen een sticker ‘Deze fiets is
oké’ van Veilig Verkeer Nederland.

Mondhygiëne
De kinderen van de middenbouw krijgen voorlichting: Hoe hou ik mijn mond gezond?
Er komen twee mondhygiënistes in de klas op 9 november, na de fietscontrole.
Dit in het kader van ‘de gezonde school’.
Voor altijd jong
Voor de herfstvakantie was dit het project van de hele school en het thema van de
kinderboekenweek. Wat zo leuk was aan dit project was de betrokkenheid van veel
pakes en beppes. Ze lieten zich interviewen over hun eigen schooltijd van vroeger, of
kwamen zelfs op school om ons dingen te leren, spullen of foto’s te laten zien,
spelletjes te spelen, verhaaltjes voor te lezen. De kinderen hebben er van genoten,
maar ook veel van geleerd.
De afsluiting op de woensdag voor de vakantie liet zien dat pakes en beppes
helemaal niet zo oud of krakkemikkig zijn als het stereotype beeld. Geen stokken of
rollators, maar swing en twist en shout! Vooral de beppes lieten zien hoe er vroeger
gedanst werd. De kinderen vonden het heel bijzonder en moeilijk om bij stil te zitten,
meedoen was leuker.
De interviews die de kinderen hadden afgenomen en foto’s van de presentaties van
de pakes en beppes waren er ook te bewonderen. Een leuk project! Bewonder de
foto’s op de site: www.kruired.nl.
Naar Vijversburg
Op het verjaardagsfeestje van juf Rita ging een drietal ouders met auto’s mee om
deel te nemen aan een Dwaaltocht in park Vijversburg (bos van Ypey). De
middenbouwgroepen vormden zo groepjes van 3 á 4 kinderen. Die groepjes kregen
een kaart om te gaan dwalen door het bos. We bekeken kunst, maar konden ook
actief met kunst bezig. Je kon schommelen, pompen, klimmen, draaien, vlotje varen,
doorkruipen, veel lopen of boekjes lezen in een hangmat en af en toe wat lekkers tot
je nemen. Een geslaagd feest, dank aan de begeleiders.

Energie
Al weer een gezamenlijk project! Het team wil de nieuwe methode ‘Alles-in-1’
uitproberen. De methode werkt met combinatiegroepen, we kunnen met onze drie
groepen min of meer hetzelfde doen, hetzelfde beleven. Het omvat de vakken:
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, technisch- en begrijpend lezen, taal
(zowel Nederlands als Engels), spelling (de middenbouw houdt toch vast aan hun
eigen woordcategorieën) en creativiteit (drama, dans, tekenen, knutselen e.d.).
Dit project gaat over ENERGIE. Er zijn lessen over de zon, je eigen energie, planten,
welke soorten krachten er zijn in allerlei proefjes, brandstoffen (ook voeding),
elektriciteit, isolatie, milieu en ga zo maar door.
Het zou erg leuk zijn als een technische ouder misschien een bezoekje aan een klas
af zou kunnen leggen, een elektricien of zo….
Hoe haal je energie uit afval? Johan Geerdink heeft wel een idee. We maken een
afspraak.
Een leuk onderwerp om thuis ook eens over te praten en het huis te screenen op
isolatie, duurzaamheid, energieverbruik. Bijkomend voordeel: de kinderen gaan nu
natuurlijk allemaal korter douchen, alle lampen uit doen, de deur achter zich sluiten.
Dat is fijn!
OPO-furoredag
Afgelopen maandag zijn alle personeelsleden van OPO-Furore naar Earnewâld
gekomen. Onze gezamenlijke directeur, Teunis Wagenaar, hield een inleidend
verhaal. Hoe staan we er voor? Wat gaat onze koers worden?
Er waren twee zeer interessante sprekers: Marc Lammers, topcoach van het
succesvolle dameshockeyteam over NLP, motiveren, coachen. En Mark Mieras,
wetenschapper die vertelde hoe het brein werkt: Breinleren.
Daarnaast kon er nog een workshop gekozen worden. Juf Lineke was een van de
workshopleiders over hoogbegaafdheid.
Als je zo’n dag zoveel mogelijk informatie opzuigt, nieuwe inzichten hoort, ben je
weer helemaal gemotiveerd om met die informatie aan de slag te gaan in je eigen
klas.
Zonder onszelf op de borst te willen slaan, denken we na afloop van zo’n dag: ’Wat
doen we al veel van de dingen die ons aanbevolen worden. We zijn eigenlijk al een
flink eind op weg!’ We kunnen dat nu weer verder uitbreiden en hopen dat samen
met u als ouders te kunnen doen, dan werkt het dubbelop.

Maximus
Drie kinderen uit onze bovenbouw hadden zich aangemeld voor Maximus en alle drie
zijn geplaatst! Vanaf nu zullen Ronin, Lannon en Myrdin dus 's woensdags niet meer
bij ons op school aanwezig zijn, maar volgen zij lessen bij Maximus in Burgum. Wij
wensen hen daar een hele goede en leerzame tijd!

Kindvoorzieningen
Beste ouders/verzorgers,
In de gemeente Tytsjerksteradiel wordt al enige tijd gesproken over de
kindvoorzieningen in de dorpen. Samen met een aantal organisaties en de gemeente
zijn hierover vele gesprekken gevoerd.
De besturen van PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore hebben hier intensief
overleg over gehad en zijn tot de slotsom gekomen dat het samenwerken van onze
organisaties belangrijk is voor het in stand houden van scholen in een aantal dorpen
binnen de gemeente. We hebben de afgelopen weken hierover gesproken met de
medezeggenschapsraden en willen de komende tijd ook graag in overleg met de
ouders van de betreffende scholen.
Draagvlak vinden we belangrijk bij de stappen die we gaan zetten.
Het leek ons verstandig, nu een en ander in de publiciteit komt, u vooraf hierover te
informeren.
Het persbericht is als bijlage toegevoegd. Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd
terecht bij uw directeur en/of leden van de medezeggenschapsraad/schoolraad.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Teunis Wagenaar Jan Sijtsema
Algemeen directeur College van Bestuur
van OPO Furore van PCBO Tytsjerksteradiel
PERSBERICHT

PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore werken samen aan levenskrachtige
onderwijsvoorzieningen
Burgum. Evenals andere gemeenten in het Noorden is er in Tytsjerksteradiel sprake
van vergrijzing. In de kleinere dorpen komen scholen dan ook in de problemen
door een vermindering van het aantal leerlingen. Gemeente en besturen willen daar
op een goede wijze op inspelen. Door middel van peilingen en
rondetafelgesprekken in alle dorpen van de gemeente is duidelijk geworden hoe
ouders, maar b.v. ook dorpsbelangen, de toekomst van het onderwijs zien in hun
dorp. In bijna alle dorpen vindt men het belangrijk dat er een kwalitatief goede
onderwijsvoorziening blijft. In de kleinere dorpen realiseert men zich, dat dit in de
toekomst alleen mogelijk is door een fusie tussen de beide scholen in een dorp. De
besturen van OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel hebben daarom besloten, dat

in de dorpen, waar het voortbestaan van één of beide scholen een probleem wordt,
één gefuseerde identiteitsrijke ontmoetingsschool gerealiseerd kan worden. Het
betreft de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk. Belangrijk is dat
er plaatselijk voldoende draagvlak is om het traject van fusie in te gaan. Dat
betekent, dat een fusietraject niet in alle dorpen tegelijk van start hoeft te gaan.
Het voorstel van beide besturen ligt nu ter goedkeuring bij de verschillende gremia.
In de Trynwâlden zal verder worden samengewerkt, maar is er nog geen sprake van
fusie van scholen.
De beide besturen hebben er alle vertrouwen in dat door deze samenwerking in een
aantal dorpen een kwalitatief goede onderwijsvoorziening behouden kan blijven.
Goed voor de leerling en het dorp!
Nadere informatie bij:
Teunis Wagenaar, Algemeen directeur van OPO Furore
Zetveld 38
9202 LM Drachten
0512-582600
Jan Sijtsema, College van Bestuur van PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11A
9261 VC Eastermar
0512-472594

Naschools activiteitenaanbod
OPROEP
In deze nieuwsbrief blijven we een oproep doen aan ouders, pake’s, beppe’s en inwoners van
de Trynwâlden met een speciaal talent en/of hobby die daar in het naschoolse
activiteitenaanbod een workshop in willen geven. Het kan! U kunt hierbij denken aan een;
workshop fotografie, grafitti, handwerken of schaken. De scholen stellen hiervoor ruimte
beschikbaar. Indien u hulp nodig heeft om een activiteit of workshop op te zetten kunt u dit
aan mij kenbaar maken. Graag denk ik met u mee om inhoud aan de activiteit te geven.
Kindpakket T-diel Alle kinderen doen mee!
Het kindpakket geeft kinderen (4 t/m 18 jaar) de mogelijkheid om mee te doen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Ontdek de mogelijkheden binnen het kindpakket en neem contact op via www.kindpakket.nl of via info@leergeldtdiel.nl of 06-53987057
Wist u dat het kindpakket er is voor schoolreisjes, schoolspullen, zwemles (A diploma), contributies voor de
sportvereniging, sportattributen, culturele activiteiten zoals muziek- of dansles, verjaardagsbox (o.a. taart,
cadeautje, traktaties voor op school).
Tot slot: heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag meedenken in het aanbod samen met de
kwartiermaker, dit kan door te bellen met 06-10287157 of een mail te sturen naar
alie.klompmaker@kearn.nl.

Activiteit Wanneer Leeftijd Waar Kosten Aanmelding

Teenz inloop BOB
Iedere donderdag en vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur Teenz vanaf 10 jaar BOB gebouw Oentsjerk Geen Niet
nodig

GLOW party
Dresscode WIT Vrijdag 28 oktober van 20:00 t0t 22:00 uur Groep 7/8 BOB gebouw Geen Opgeven via
info@buurthuisbob.nl 058-2562882

Kinderkoor de Accu’s Elke donderdag van 16:30 tot 17:15 uur Pro Rege te Oentsjerk € 4,00 per maand Anke van
der Meer anke-nandy@hotmail.com of 06-13315090

Taalatelier Trynwâlden
Een mooi verhaal voor de kleintjes Vrijdag 28 oktober vanaf 14:30 uur Groep 1 t/m 4 Bibliotheek Gytsjerk Vrije
inloop

Kinderwoud BSO
Gytsjerk Proefles inline skaten Donderdag 3 november 15:00 tot 16:00 uur Alle kinderen van de basis school
BSO Gytsjerk Gratis voor kids van de BSO. Anders € 2,00 Via de lijst bij de BSO.

Kinderdisco Zaterdag 5 november van 19:30 tot 21:00 uur Groep 3 t/m 8 BOB gebouw Oentsjerk Geen Niet nodig
Lampion feest Je gaat een lampion maken en na afloop patat eten (graag zelf lampionstokje/lichtje
meenemen) Vrijdag 11 november van 16:00 tot 18:00 uur Kinderen van de basis school Dorpshuis de Mounestien
in Mûnein. € 1,50 Incl. materiaal en patat Opgave voor 8 november bij Akke Damstra 06-42110224

Fun uitje Jonge
mantelzorgers GRAFFITI WORKSHOP Zaterdag 12 november van 14:00 tot 17:00 uur Vanaf 8 jaar IT Tillehuis in
Kootstertille Geen Meer info of aanmelden via Alie Klompmaker Alie.klompmaker@kearn.nl of 06-10287157

Kerstworkshop
Kerstkransen of kerststukje maken met groen uit de natuur Woensdag 14 december van 14.30 tot 16.00 uur
Kinderen van de basis school Dorpshuis de Mounestien in Mûnein. € 1,50 incl. materiaal en wat lekkers Opgave
voor 12 december bij Akke Damstra 06-42110224

Startdagen Kies voor Hart en Sport
In november worden de startdagen van “Kies voor Hart en Sport” voor de basisscholen
georganiseerd door de gemeentelijke sportstimulering. Met deze startdagen wordt het
jaarlijkse succesvolle project “Kies voor Hart en Sport” voor het schooljaar 2016-2017
geopend. 'Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook!' Dat is het motto voor “Kies voor
Hart en Sport”.

Tijdens deze dagen worden er verschillende leuke en uitdagende sport clinics georganiseerd
voor de deelnemende groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen. Ook zal er aandacht zijn
voor gezonde voeding. Vervolgens gaan de groepen verder aan de slag met het lespakket
wat onder andere theorielessen in het klaslokaal en gymlokaal bevat. Tevens krijgen de
kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met een sport naar keuze bij de verschillende
sportaanbieders in de gemeente. Dit zal gaande weg het schooljaar aan bod komen. U bent
van harte welkom een kijkje te nemen op een van deze leuke Sport en Fun startdagen. Voor
de Trynwalden is dat op: Dinsdag 15 november in sporthal De Hege Wâlden te Oenkerk
(08:30 – 14:00) Elke Kick-off wordt per gemeente afgetrapt door de wethouder!
Muziekles voor iedereen in het BOB gebouw
Zangles door Gezina van der Zwaag (groep en individueel) •info@gezinavanderzwaag.nl 0644094719 Gitaarles door Evert Groendijk •EVERT@EVERTGROENDIJK.NL 06-26972570 De
lessen worden gegeven in Buurthuis BOB en zijn voor alle leeftijden! Data en tijden in overleg
met de muziekdocenten en cursisten. De kosten voor individuele les bedragen €12,- voor 20
minuten en €18, - voor 30 minuten. Voor zangles is dit €20, - per 30 minuten. Bent u ouder dan 21
jaar, dan wordt de prijs belast met 21% btw. Zangles voor iedereen Zing je graag, in een band,
een koor, thuis onder de douche of karaoke? Wil je (beter) leren zingen? Gezina van der Zwaag
is gediplomeerd zangdocent, zij maakt je (meer) bewust van jouw stem als ‘instrument’, die je –
net als andere instrumenten- kunt leren ‘bespelen’. Je leert van alles over ademhaling, houding,
stemgebruik en verschillende ‘sounds’. Je zingt vooral liedjes die je zelf graag wilt zingen, en als
je het even niet weet, heeft je zangdocent haar hoofd, kast, zolder en computer vól met liedjes
waar je uit kunt kiezen. Gezina geeft zangles aan kinderen (vanaf ong. 9 jaar) en
(jong)volwassenen. Kortom: iedereen die (beter) wil zingen! Lesdag: woensdag tussen 9.30 en
16.30 uur Kosten voor individuele lessen: 20 euro voor 30 minuten (minimaal eens per 2 weken).
Exclusief 21% BTW (voor 21 jaar en ouder) Duo- of triolessen, kleine groepjes zijn mogelijk.
Gratis een proefles volgen? Meer informatie en opgave via info@gezinavanderzwaag.nl of 06
4409 4719.

