
 

Nieuwsbrief 12 januari 2015 

Algemeen 

 
Identiteit 

Dit schooljaar overleggen we als team en identiteitscommissie regelmatig over onze identiteit. 
Onder identiteit wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en 
handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. 
Waar staan we nu? En waar willen we naar toe? Tijdens de vergaderingen hebben we gesproken 
over de kernwaarden van onze school. Deze zijn: respect, vertrouwen, openheid en 
gelijkwaardigheid. In de afgelopen vergadering hebben we nog een kernwaarde kunnen 
toevoegen namelijk; ten alle tijde gericht zijn op samenwerking. Om deze kernwaarden goed in 
praktijk te kunnen brengen zijn herkenbaarheid en draagvlak nodig. Tijdens de vergadering zijn 
onderstaande vragen naar voren gekomen: 

1. Hoe kunnen we de kernwaarden zichtbaar maken? 
2. Hoe kunnen we zorgen voor meer openheid naar de ouders toe? 
3. We delen de levensbeschouwelijke lessen iedere keer op in openbaar en Christelijk. 

Willen we dat en zo ja waarom? 
4. Is er een effectieve methode die kan zorgen voor een doorgaande lijn in de lessen en die 

rekening houdt met beide identiteiten? 
5. Is er een verschil tussen samen zijn en samenwerken? 
6. Willen we ieder schooljaar opnieuw de keuze aanbieden voor christelijke of openbare 

levensbeschouwelijke lessen? 
 

Op bovenstaande vragen hebben we nog geen concrete antwoorden gevonden. We nemen het 
mee naar de volgende vergadering. 

Op vrijdag 23 januari staat een koffie ochtend van 10.00-11.15 uur 
gepland. U bent hierbij van harte uitgenodigd! Tijdens deze morgen kunt 
u, onder het genot van een kopje koffie of thee meepraten over onze 
identiteit en bovenstaande vragen.  

Wij vinden het heel belangrijk om de mening van alle ouders over identiteit te weten. Daarom 
gaan we dit onderzoeken middels een ouder enquête. Deze enquête is door identiteitscommissie 
en team samengesteld. Meer informatie hierover volgt nog. 
 

Unicef 

De laatste twee weken voor de kerstvakantie stonden in het teken van Kerst en Unicef. Twee 
medewerkers van Unicef zijn langs geweest om een toelichting te geven op het werk dat zij doen.  

Op de laatste schooldag in 2014 hebben we bekend gemaakt wat de actie 
heeft opgeleverd namelijk 500 euro. Een geweldig bedrag! 

Unicef bedankt alle ouders, kinderen en het bestuur van de kerk die een 
bijdrage hebben geleverd om deze actie tot een succes te maken. 
 

   



LEVO nieuws 

De bovenbouwgroep van de christelijke LEVO heeft in de afgelopen weken iconen geschilderd. 
Met hart en ziel heeft de groep zich ingezet voor kinderen die het zonder hulp niet redden. De 
bedoeling was om iets heel moois te maken om tijdens de kerstavond te kunnen verkopen. En 
daarin zijn ze goed geslaagd! Het was een verrassing dat Esmee zoveel hout van huis mocht 
meenemen dat er voor elk kind een paneeltje beschikbaar was. De op hout geschilderde iconen 
zijn juweeltjes geworden. 
 

Overblijf nieuws 

Wilt u er om denken dat uw kind tijdens het overblijven brood, 
crackers, fruit, eventueel ontbijtkoek en drinken mee naar school 
krijgt? Liever geen snoep of ander lekkers.  

De overblijfmap wordt regelmatig door kinderen ingevuld. Dat is niet de 
bedoeling. In verband met zorgvuldigheid mogen alleen ouders de map 
invullen!  
 

Welkom 

Iedere dinsdagmiddag en donderdagmorgen krijgen we hulp van onze nieuwe vrijwilligster Wilma 
van Dijken (moeder van Gerrit en Lieke). Zij zal hand- en spandiensten gaan uitvoeren op onze 
school. Wij zijn erg blij met deze hulp! 
 

Bedankt 

Onze gemeenschappelijke ruimte is prachtig versierd met het thema winter. 
Marja en Astrid heel erg bedankt! Fijn dat jullie onze school regelmatig komen 
aankleden aan de hand van een bepaald thema. 
 

 
 
De Rijdende Popschool in Ezinge 

In samenwerking met het dorpshuis richt de Rijdende Popschool begin 2015 
op in ons dorp. Er zijn verschillende lessen te volgen. Als je je opgeeft bij de 
popschool worden er kleine bandjes gevormd. Deze bestaan uit zang, 
basgitaar, gitaar, drum en keyboard. Als band krijg je ruim 10 weken (1x per 
week) les om een populair nummer in te studeren. Aan het eind volgt een 
optreden. 

De lessen duren 1 uur en een kwartier. Alle instrumenten en geluidsapparatuur worden 
beschikbaar gesteld door de popschool en je krijgt les van 2 bandcoaches. 

Voorkennis van muziek of instrument is absoluut niet nodig. In diverse andere dorpen zijn al 
popscholen opgericht en ze zijn een groot succes gebleken. In het dorpshuis worden 
geluidsopnames en foto’s gemaakt zodat je je optreden ook aan anderen kunt laten zien en 
horen.  

Door diverse subsidies zijn de kosten laag gehouden. Per les betaal je € 7,50. Dat is inclusief 
gebruik van apparatuur. De lessen worden op woensdagmiddagen gegeven in het Dorpshuis. 

Op 28 januari zal er 's middags een inloop middag zijn in het dorpshuis. Hier kun je gratis kennis 
maken met de popschool en misschien ook iets uitproberen. De lessen beginnen op 4 februari. 



In de loop van januari vind je op de site van het dorpshuis, meer informatie. En je kunt natuurlijk 
ook al kijken op www.derijdendepopschool.nl 

Trouwens: ook ouderen tot (minstens) 80 jaar zijn welkom om een bandje op te richten ! Ook 
daar bestaan er al een paar van! 

Namens de rijdende popschool, 
Gerard van Rossum 

 
 
 
Jarig  

Hiep hier hoera. In de maand januari zijn jarig: Liz, Ida, Martijn, Ilse, Marco, 
Michel, Gerjanne, Inez en Nathan. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!! 

 

Belangrijke data 

 19 januari - Margedag (alle kinderen vrij) 
 23 januari - Koffieochtend voor ouders (10.00 uur- 11.15 uur) 
 13 februari - Rapporten mee naar huis 
 17 en 19 februari - Contactmiddag/avond 
 23 t/m 27 februari - Voorjaarsvakantie 
 11 maart - Margemorgen (alle kinderen vrij) 

 

 

Groep 1 en 2 

Thema ‘Winter’ 

 

Nu het nieuwe jaar is begonnen gaat de aandacht uit naar de 
kalender. Elke dag openen we de kring met het benoemen van 
de dag, datum en de maand. 
 
 
              
 
 
 

 
In deze periode besteden we daar extra aandacht aan. 
Groep 1 heeft vorige week een dag- of een 
seizoenenkalender gemaakt, groep 2 een 
maandkalender. Zo kunnen kinderen ook thuis 
oefenen. 
 
 
 
De letter van de week  = 
 
 



 
 
 
Borduren 

Groep 2 is bezig om zich de borduurtechniek eigen te maken. Iedereen 
heeft inmiddels een kaart geborduurd. Leuk om te zien hoe geconcentreerd 
ze daarmee bezig kunnen zijn…! 
Deze week lezen we het boek “kikker in de kou”.       
Dit boek is het uitgangspunt voor de verschillende activiteiten de komende 
tijd. 

 
 
Groep 3 en 4 
 
Bezoek bibliotheek 

Afgelopen woensdagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in Winsum. De bibliothecaresse las een verhaal over de 
bieb voor waarbij ze prachtige illustraties liet zien. Nadat de kinderen 
aandachtig naar het verhaal hadden geluisterd en een aantal vragen 
hadden beantwoord , mocht iedereen de boeken in de kasten 
bekijken. Het was een verrassing dat elk kind twee boeken mocht 
kiezen om mee naar school te nemen : een informatieboek en een 
leesboek. Teruggekomen in de klas konden de kinderen niet wachten om in hun zelfgekozen boek 
te lezen. De boeken mogen tot half februari op school blijven. Dat is fijn want zo hebben we tijd 
om ook boeken van elkaar te lezen of te bekijken. 
 

Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) 

Volgende week starten we in groep 4 met Nieuwsbegrip. We lezen samen een tekst en kijken 
naar een filmpje waarvan het onderwerp op dat moment actueel is. Vervolgens proberen we via 
het stappenplan een antwoord op verschillende vragen te geven. 
 

Citotoetsen 

Deze week beginnen we met Rekenen/Wiskunde M3 en M4 en Spelling M4. Volgende week gaan 
we verder met Spelling M3 en Begrijpend Lezen M4. Juf Inge neemt volgende week de AVI- 
leestoets en de Drie Minuten Toets af. 
  

Groep 5 en 6 
 
Citotoetsen 

De komende weken nemen we verschillende Cito toetsen af. Het gaat om de volgende toetsen; 
rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

Op dinsdag 27 januari staat de tweede toets van Topografie gepland. We 
maken deze toets in spelvorm. Het gaat deze keer over de provincie 
Friesland. De kinderen mogen thuis weer op www.topomania.nl oefenen. Ook 
hebben de kinderen oefenmateriaal mee naar huis gekregen. 

We werken met Alles in 1 over het thema mensen. Daarin bespreken en maken we verschillende 
opdrachten over allerlei/diverse samenlevingsvormen, over het menselijk lichaam en over wie wij 
zelf zijn.  

 



 

Groep 7 en 8 
 
Kerstviering 2014 

Bij de kerstviering hebben we met onze groep ons vooral bezig gehouden met het verhaal van 
Vadertje Panov. De liedjes zitten nog steeds in ons hoofd en het was heel leuk om er in de kerk 
ook bij te kunnen spelen. De Kinderen van openbare Levo-groep hebben meegewerkt aan het 
maken van een gedichtenbundeltje voor Unicef. Daar zijn hele mooie gedichten uit 
voortgekomen. Een groepje van 3 of 4 kinderen maakten daarbij een gedicht dat paste bij één 
van de 10 belangrijkste kinderrechten. De kinderen hebben hele mooie iconen gemaakt die in de 
gemeenschapsruimte tentoongesteld stonden. 
 

Begin van 2015 

Er is nu alweer een week voorbij. We zitten alweer goed in ons (werk)ritme. In de eerste week 
hebben we gewerkt aan de topografie van de wereld en ons een beetje voorbereid op de toetsen 
waar we de volgende week mee aan het werk gaan. 
Met het muziek maken gaat het ook goed. We zijn bijna door de eerste module heen, we krijgen 
al een goed idee van het notenschrift en het samenspelen op de xylofoons klinkt heel mooi. 

 

 


