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Belangrijke data november:
30 oktober;
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30 november;

Luizencontrole
Mr vergadering
Info avond ouders voor 3
jarige kinderen.
Voorstelling groepen 1, 1/2 en
2
week van de mediawijsheid
Info avond Voortgezet
Onderwijs Ferwert
Schoolcomm. vergadering
MR Vergadering
Leerlingen vrij i.v.m.
teamscholing Kanjertraining
Kijkmiddag groepen 3 t/m 8
13.45 uur

Wijziging kalender;
Het bezoek van Sinterklaas aan onze school
zal maandag 4 december zijn i.p.v. 5
december.
Nieuwe leerlingen
In oktober zijn bij ons op school gekomen in
groep 1a: Lindsey Hensens, Marrit Pasma en
Rixt Kramer.

Personeel
Zowel juf Hylkje als juf Lucie zullen zeker tot
de kerstvakantie nog niet kunnen
reintegreren op school. We hopen voor beide
collega’s op een zo spoedig mogelijk herstel.
Juf Marieke zal medio januari weer
terugkeren van haar verlof.
Gezonde school
We hebben besloten om een voorzichtige
start te maken met het verkrijgen van een
vignet Gezonde School.
Het vignet Gezonde School is een
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken
aan het verbeteren van de gezondheid van
hun leerlingen. Na het behalen van minimaal

één themacertificaat mag de school zich
gedurende drie jaar een Gezonde School
noemen. Onze prioriteit ligt in eerste
instantie bij voeding. Na de week van de
pauze hap voor de leerlingen uit de groepen
6,7 en 8 krijgen we vanaf 13 november tot
en met 20 april dagelijks vers fruit en
groenten op school. U krijgt na de
herfstvakantie hier meer informatie over.

SIDI
In november staat het z.g. Sidi-protocol op
de toetskalender. Dat geldt voor alle scholen
van PCBO Ferwerderadiel.
Wat houdt dit in:
Aandacht voor excellente en
(hoog)begaafdheid begint met een goede
wijze van signalering. Begaafde kinderen
worden lang niet altijd herkend. Kinderen die
niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen
kans gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht
problemen met leerstrategieën, of lopen
risico’s in de vorm van onderpresteren.
Bij signalering en diagnose van een hoge
begaafdheid wordt verder gekeken dan alleen
een hoog IQ of hoge scores op de toetsen. In
SiDi 3 wordt inzicht gegeven in de diverse
aspecten en persoonlijkheidskenmerken en
intelligenties van kinderen, waarbij tevens de
rol van creativiteit in het handelen en in de
prestaties wordt meegerekend
Vragen die een rol spelen zijn bv:Is snel van
begrip;Heeft een grote diepgaande interesse;
"Is creatief in bedenken en oplossen van
vraagstukken"; Heeft een bijzonder gevoel
voor humor; Is nieuwsgierig, stelt veel
vragen; Heeft een goed geheugen; Heeft een
scherp opmerkingsvermogen; Heeft een
grote parate kennis; kan over veel zaken
meepraten; Heeft een grote woordenschat;
Denkt buiten reguliere kaders; Is geestelijk
vroegrijp; Kan grote denkstappen maken;
Maar niet alleen deze aspecten spelen een
rol, minstens zo belangrijk zijn zelfbeeld,
sociale aspecten en werkhouding. Deze
worden ook in kaart gebracht.

De groepsleerkracht vult de lijsten in en
bespreekt deze met de IB'er
Waar nodig worden de ouders erbij
betrokken.
Alles draait om afstemming, dus er wordt
gekeken wat de mogelijkheden zijn in de
groep, wat het aanbod betreft voor deze
leerlingen.

Goede doelen
Waarom nemen we elke week geld mee voor
de zending?

aantal blokken. Wilt u nog even goed kijken
thuis en dan zo mogelijk in de duplobak
doen?

Pleinspelletjes
Op maandagochtend 16 oktober is juf Aggie
langs geweest om enkele pleinspelletjes te
introduceren bij de kinderen. De jongens en
meisjes van groep 8 kregen eerst uitleg van
de verschillende spelletjes. Hierna
fungeerden zij als spelleiders en konden de
kinderen van groep 3 t/m 7 in de pauze bij
de verschillende spelletjes langs. Dit was een
groot succes. Alle leeftijden speelden met
elkaar en hadden plezier.

Elke maandag is het zendingsbusje/ spaarpot
in de groep. De kinderen kunnen dan een
kleine bijdrage geven voor het goede doel.
We hebben al jaren 2 adoptie kinderen. Het
zijn Fabio en Adelin. Twee jongens die we
financieel steunen.

Met Jantje Beton geld, dat bestemd is voor
(buiten)speelmateriaal, hebben we enkele
nieuwe ballen, stoepkrijt e.d. aangeschaft
zodat de kinderen vaker in de pauze zulke
spelletjes kunnen spelen op het plein.

Fabio da Silva. Hij is nu 12 jaar en woont in
Brazilië. Zijn ouders zijn te arm om voor hem
te kunnen zorgen. Hij woont in het internaat.
Dit is net zoiets als een thuis alleen je ouders
wonen er niet.

Herfst

Ons adoptiekind Adelin Vaduva woont in
Roemenië. Hij is nu 13 jaar. Adelin doet mee
aan de activiteiten in het hulpcentrum. Je
moet denken aan huiswerkbegeleiding,
bijbelles, sportactiviteiten en creatieve
vakken. Ze bieden hem een “veilige haven”.
Ook krijgen hij en zijn familie hulpgoederen
en extra voedsel.
De stichting Dorcas vraagt onze hulp voor
weeskinderen in Mozambique. Veel kinderen
zijn hun ouders verloren aan aids en moeten
nu maar voor zichzelf en hun broertjes en
zusjes zorgen. Zij worden geholpen door de
stichting Dorcas. Ze krijgen voedsel
pakketten, een pakket persoonlijke
verzorging, medicijnen, schoolgeld en
schooluniformen en geld voor schoolboeken.
Zo zijn er veel projecten die een verzoek
doen om een bijdrage. Het moet een project
zijn voor kinderen en een link hebben met
onderwijs.
In de schoolkrant komt elke keer een
berichtje waar het geld naar toe is gegaan.

In groep 1a,1b/2a en 2b werken we 3 weken
over het thema herfst. Hiervoor hadden we
boswachter Gjerryt Hoekstra uitgenodigd. De
kinderen hebben verschillende dingen geleerd
over zijn uniform, wat hij altijd bij zich heeft,
en waar hij werkt.
Hij had een aantal dieren mee, zoals een
otter, een ransuil en een ei, kuiken en vogel
van een skries (grutto). Ook de gebieden
waar ze leven heeft hij laten zien. Namelijk
foto's van het bos, een landschap en het
moeras.
Daarnaast mochten de kinderen nog vragen
stellen.
Hierbij kwam een leuk weetje ter sprake over
een egel.
De boswachter vertelde: "Wil je in de winter
egels in de tuin hebben, dan moet je
bladeren op een grote hoop vegen, dan kan
het zomaar zijn, dat hij zijn winterslaap bij
jou in de tuin houdt."
Ter afsluiting hebben de kinderen sporen
getekend van de pootafdrukken/
handafdrukken. Al met al een zeer geslaagde
opening van dit thema.
Naast de werkjes in de groepen, staat er een
herfstwandeling op het programma en zullen
er nog herfstkoekjes worden gebakken.
En.....op 8 november sluiten we af met een
presentatie in de middenruimte. (Foto’s zie
website)

Duplobak groep 1a
Na een oproep is de bak na het schoonmaken
hiervan weer terug in de klas van groep 1a.
De boerderijdieren missen echter nog en een

Verkeersregel.
Wilt u bij het ophalen en/of brengen van de
kinderen niet parkeren aan de groene streep

op de Griene Dyk. Wilt u deze regel ook
doorgeven aan een oppas (bv Pake en of
beppe) die deze Puntesliper niet ontvangt.

Uiteraard staan er ook alweer foto’s op van
dit huidige schooljaar.
Huisvesting

Innen ouderbijdrage
De ouderbijdrage inclusief schoolreisgelden
worden in november geïnd.
Kinderboekenweek:
GRUWELIJK ENG!!!
Eng, griezelig, spannend en grappig, daar
ging het over bij ons tijdens de
Kinderboekenweek. Op de laatste dag mocht
iedereen verkleed op school komen. Degene
die het mooist, griezeligst en origineelst
verkleed en geschminkt was, mocht een boek
uitzoeken. De winnaars waren Lisa Soepboer
uit groep 2, Esmee Post uit groep 4, Femke
Wijbenga uit groep 5 en Jelle Bruinsma uit
groep 8. Natuurlijk was het voor de jury
verschrikkelijk moeilijk om winnaars uit te
zoeken, want iedereen zag er prachtig
griezelig uit en had heel erg zijn en haar best
gedaan. Iedereen die mee heeft gedaan, heel
erg bedankt! Ook het dansgroepje deed het
fantastisch! En natuurlijk de mensen die de
middenruimte zo mooi versierd hebben, en
niet te vergeten de pakes en beppes die
hebben voorgelezen, hartelijk dank! We
hebben een prachtige week gehad!
(Foto’s zie website).

Bibliotheek
In de bijlage leest u een aantal referenties
over boeken vanuit de bibliotheek.

Voorlezen
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben
een voorleeswedstrijd gehouden om een
kampioen van de school te kiezen. Baukje
Rinske van Gunst uit groep 8 is de winnaar
geworden en mag de school straks
vertegenwoordigen tijdens de regiofinales en
mogelijk meer….

Website.
De website hebben we als school nu in eigen
beheer. Onder de knoppen Nieuws en Agenda
leest u de wisselende berichten. De andere
knoppen zijn eigenlijk standaard voor een
heel schoolseizoen. Onder de knop download
vindt u o.a. een verlofformulier, een brochure
over leerplicht en de aanmeldingsformulieren.

Door de verplaatsing van de personeelskamer
en de directiekamer is er deze week nieuwe
vloerbedekking aangebracht. In de
herfstvakantie zal er groot vloeronderhoud
zijn van het marmoleum door de hele school.
In de entrees van de onderbouw en de
bovenbouw zal de schilder de muren
oppimpen en zal er andere verlichting
aangebracht worden.
NAWMT
Wijzigingen in naam, adres, woonplaats,
mailadres en telefoonnummer graag
doorgeven op fundamint@pcboferwerderadiel.nl

Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen
van C.B.S. It Fundamint
Hallum, oktober 2017
Betreft: Schoonmaakavonden schooljaar
2017-20178
Bijlage: planning schoonmaakavonden per
groep
Geachte ouders/verzorgers,
Samen de school schoon houden: daar
hebben wij uw hulp bij nodig. Evenals
voorgaande jaren hopen wij wederom op uw
medewerking!
U wordt als ouder/verzorger verzocht om één
keer per jaar het lokaal van (één van) uw
kind(eren) samen met andere ouders schoon
te maken. Dit betreft een extra schoonmaak.
Het zal ongeveer anderhalf uur tijd in beslag
nemen, een kleine moeite én in het belang
van uw kind(eren).
Er zijn 4 avonden gepland, op verschillende
dagen van de week nl.:
•

Maandag 13 november 2017

•

Woensdag 09 januari 2018

•

Dinsdag 15 mei 2018

•

Maandag 2 juli 2018

Op de bijgevoegde lijst staat wanneer u
wordt verwacht. Indien u op de ingedeelde
avond verhinderd bent, probeer dan te ruilen
met iemand anders van de lijst. (de wijziging
kunt u doorgeven aan ons)
We beginnen om 19.00 uur met de
schoonmaak.

Graag zelf een emmer en schoonmaakspullen
zoals spons, leer/doek, plumeau meenemen.
Een extra stofzuiger is op deze avond altijd
handig!
WE REKENEN OP EEN IEDERS
MEDEWERKING
Een schone school voor onze kinderen maken
we tenslotte samen
Namens de schoolcommissie,
Tamara Adema

(j.ademarood@upcmail.nl)

Pietsje Pasma ( gerard.pasma@online.nl)

DIT ROOSTER WORDT 1X UITGEDEELD,
BEWAAR HET DUS GOED! Zie Bijlage

