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Luizencontrole.
Ontruimingsoefening.
Info avond 3 jarigen
(opgave).
Leerlingen 1, 1/2 en
2 vrij.
Zomertijd.
MR verg.
Nationale rekendag.
Groep 7 en 8 gaan
met de bus naar
Tryater/ Fries
museum /Oldehove.
Paasviering.
Kijkmiddag van 29
maart gaat naar 26
april.
Goede vrijdag.

JENS DE BOER
Meester Arjen en zijn vrouw Helga
zijn de gelukkige ouders
geworden van Jens. Jens is
geboren op 20 februari. Zowel
Jens als de moeder en de vader
zijn blij, gezond en gelukkig. Jens
woont aan de Altoenaestraat 5
9076 BH te St Annaparochie.
Nieuwe leerlingen
Mathias Bouwhuis is in februari bij
ons op school gekomen in de
groep van juf Aetske.

Vrijdag 23 februari alle
leerlingen vrij.
Regelmatig komt nog de vraag
dat ouders niet weten op welke
vrijdag de leerlingen vrij zijn.
Deze dagen staan in de kalender.
Personeel.
Het herstel van Juf Lucie gaat de
goede kant op. Zij zal na de
voorjaarsvakantie op de volgende
dagdelen lesgeven:
Maandagmorgen, dinsdag,
donderdagmorgen en
vrijdagmorgen. Meester Willem
Wytze zal hierdoor op dinsdag
niet meer werken in groep 7.
Meester Arjen gaat na de vakantie
één dag met ouderschapsverlof en
wel op de dinsdag. Meester
Willem Wytze zal de dinsdag in
groep 8 lesgeven. Juf Hylkje zal
ook na de vakantie een moment
per week op school zijn voor
verschillende activiteiten. Juf
Marieke heeft haar
ouderschapsverlof verlengd tot
april. Juf Elizabeth is helaas de
maand februari ziek thuis met
long- en slikproblemen.

Stagiaire
In groep 1a is stagiaire Rixt
Huizenga niet meer aanwezig. In
deze groep loopt nu Sieta Bouma
uit Marrum stage op de dinsdag.

Groep 8.
De 31 leerlingen van groep 8
hebben allen een advies gekregen
voor het voortgezet onderwijs en
oriënteren zich nu verder met hun
ouders/verzorgers op de juiste
school voor Voortgezet Onderwijs.
Leerlingen groepen 1, 1/2 , 2.
Het aantal aanmeldingen voor
groep 1 zal na de
voorjaarsvakantie zodanig
oplopen dat groep 1a een te hoog
aantal leerlingen zal hebben om
kwalitatief goed onderwijs te
kunnen verzorgen. Hierdoor zijn
we genoodzaakt om te moeten
herschikken. Na de
voorjaarsvakantie zullen vijf
leerlingen van groep 2a
doorschuiven naar groep 2b en
een aantal leerlingen uit 1a gaan
naar groep 1b. Ouders/verzorgers
van de leerlingen uit deze
groepen hebben een brief
hierover ontvangen.
Informatieavond 20 maart
Voor ouders/verzorgers met 3
jarige kinderen verzorgen juf
Aetske en directeur Eef Sprenger
weer een informatieavond over
inhoudelijke aspecten van de
school. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is er wel een
opgave hiervoor gewenst op
fundamint@pcboferwerderadiel.nl
Cultuur
Groepen 7 en 8 gaan 28 maart
naar een voorstelling van
UurCultuur: Karawane van
Tryater en koppelen daar een
bezoek aan vast voor het Fries
Museum (groep 8) en de
Oldehove (groep 7.

Handschoenen
Bij de kleutergroepen komt het
nogal eens voor dat de kinderen
bij koud weer
vingerhandschoenen mee hebben.
Er zijn veel kinderen die deze
'vingerwanten' niet zelf aan
kunnen krijgen, met frustratie tot
gevolg bij zowel de kinderen als
de juffen. Het neemt derhalve
veel tijd in beslag.
Onze tip: oefen thuis met het
aantrekken van
vingerhandschoenen zodat uw
kind dit zelf kan of geef uw kind
gewone wanten (deze zijn
bovendien vaak warmer).
Alle kinderen moeten kunnen
opgroeien tussen de boeken.
Het initiatief ‘Geef een
(prenten)boek cadeau’ heeft als
missie alle – maar dan ook alle –
kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien
tussen de allermooiste
kinderboeken. Als er thuis mooie
boeken zijn, ontdekken kinderen
en ouders hoe leuk lezen en
voorlezen is; hoe heerlijk het is
om je te verliezen in een prachtig
verhaal, in een onbekende wereld.
Geletterdheid is bovendien een
voorwaarde voor succes op school
en later in de samenleving. Om
die missie te laten slagen wordt
ieder jaar in februari een klassiek
jeugdboek en in april een prachtig
prentenboek ter beschikking
gesteld voor maar 2 euro!
Het jeugdboek van 2018 is Ronja
de roversdochter van Astrid
Lindgren.

(school)jaren de ontwikkeling van
de communicatie van een kind
essentieel is.
Bij de ingangen van school
hangen posters waarop duidelijk
gemaakt wordt waaraan je TOS
kunt herkennen.

Hoe bereiken we alle kinderen?
De vraag is hoe we juist ook de
kinderen bereiken die thuis geen
boeken hebben en van wie de
ouders niet het geld hebben om
boeken te kopen. Het antwoord
is: DOOR MET Z’N ALLEN
KINDEREN BOEKEN TE GEVEN!
Ouders, grootouders, ooms,
tantes, instellingen in de
kinderopvang, scholen, bedrijven,
iedereen! Geven is veel leuker
dan krijgen! En geven kan op vele
manieren, bijvoorbeeld door, als
je toch in de boekhandel bent om
een boek te kopen voor je eigen
kind, voor twee euro extra een
boek kopen voor een kind dat
thuis geen boeken heeft. De
boekhandelaar zorgt er dan voor
dat dit boek bij het juiste kind
terechtkomt.
Als taal geen feestje is
Herken jij TOS? In een klas van
twintig kinderen, heeft –
statistisch gezien- één kind een
taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Zegt een kind erg weinig? Of is
het slecht verstaanbaar? Het is
belangrijk om TOS zo vroeg
mogelijk te signaleren zodat de
achterstand nog ingehaald kan
worden. TOS wordt te vaak te laat
ontdekt of verward met
bijvoorbeeld dyslexie, stotteren,
een algemene taalachterstand of
autisme. Terwijl juist in de eerste

Ter gelegenheid van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018
vragen Pento, Kentalis en de
Hanzehogeschool Groningen dit
jaar extra aandacht voor taal en
de onzichtbare TOS in het
bijzonder. Op alle scholen is een
voorleesboek uitgedeeld dat gaat
over Konijn Tossie en Uil. Tossie
zoekt een cadeau voor juf, maar
weet het woord niet meer. Aan de
hand van gesprekken over het
boek wordt in de klas
spelenderwijs aandacht besteed
aan taalproblemen.
Leuke activiteiten rondom TOS.
De Prinsentuin in Leeuwarden
verandert van april t/m oktober
2018 in een ‘talentuin’ met een
eigen Talenpaviljoen. In de week
van 22 t/m 28 september 2018
wordt in dit paviljoen speciale
aandacht besteed aan TOS. Met
een leuk programma en
belevenissen voor kinderen van 0
tot 12 jaar, hun oudere
broers/zussen en hun
(groot)ouders. Op 21 september
is er een symposium in de
Harmonie: Als taal geen feestje
is. Noteer het vast in de agenda!

15 maart
dag van de Leerplicht.
Tijdens de 'Dag van de Leerplicht'
wordt stilgestaan bij het recht op
onderwijs, jaarlijks op de derde
donderdag in maart. Het doel van
de 'Dag van de Leerplicht' is het
onder de aandacht brengen van
de leerplicht bij leerlingen,
ouders, scholen en andere
betrokkenen.
In Nederland hebben we het recht
op onderwijs goed geregeld, maar
nog steeds zijn er jongeren die
zonder diploma of startkwalificatie
van school gaan. Door meer
bewustzijn te creëren en jongeren
te stimuleren door te zetten,
willen we uiteindelijk de
schooluitval terugdringen.

NAW gegevens.
Woonadres, mailadres en/of
telefoonnummer gewijzigd?

Op de Dag van de Leerplicht
besteden het ministerie OCW en
haar leerplichtambtenaren extra
aandacht aan het belang van
leren en leerplicht.

N.B. Na de voorjaarsvakantie
ontvangt u een speciale
onderwijsnieuwsbrief over de
vernieuwingen en veranderingen
die we hebben ingezet op CBS It
Fundamint.

Graag doorgeven aan
fundamint@pcboferwerderadiel.nl
Iedereen een fijne
voorjaarsvakantie!

