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Blauwhuis, 21 april 2017
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Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Hemel en aarde
Geslaagd
Activiteiten
Excursie ‘De Blije vis’ groep 7/8
Oproep vrijwilligers Schoolbibliotheek
Leerlingconcert
Vieringen

Bijlagen:
 Luizenbrief

Agenda mei 2017
Datum
1 mei
4 mei
5 mei
8 mei
8 en 10 mei
14 mei
18 mei
24 mei
25 mei
26 mei

Activiteit
Excursie Mirnserklif groep 7/8
Deabetinking
Bevrijdingsdag – vrij
Voorstelling Uurcultuur groep 3/4
Kwartiergesprekken
Moederdag
Leerlingconcert in de Singel
Nieuwsbrief 10
Hemelvaartsdag - vrij
vrij

Tijd

19.30

Personele zaken
We zijn intern – met team, MR en SAC – druk met de formatie bezig voor het volgende schooljaar. Zodra
we daar iets over kunnen communiceren, doen we dat.
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Kanjertraining
De volgende vaardigheden onderhouden we tijdens de Kanjertraining:
- Maak oogcontact.
- Zeg aardige dingen, wees alert op wat goed gaat en benoem dat.
- Praat over hoe je je voelt; mensen kunnen niet aan je neus zien hoe je je voelt.
- Wees duidelijk in wat je wilt en niet wilt, zeg je mening.
- Zeg wat je voelt en wat je wilt als je een pestvogel tegen komt, negeer hem/haar daarna.
- Als dat niet helpt, loop naar een veilige plek.
- Kom je alleen tegen een grote overmacht te staan, houd je mening dan voor je en ga weg.
- Toon belangstelling voor anderen en stel mol-vragen (vraag door).
- Geef met meer dan 5 woorden antwoord wanneer iemand je een vraag stelt.
- Als je geen contact wilt met iemand die vervelend doet, geef diegene dan geen aandacht.
- Blijf alert op het verschil tussen een tip (leuke opmerking) en een trap (vervelende opmerking).

Hemel en aarde
Van de Meivakantie tot de Zomervakantie werken we over een nieuw thema: ‘Groei’.
Alles wordt anders als je groeit. Je mag meer, je kunt meer. De wereld ziet er anders uit. Ineens lijken
kinderen uit groep 2 heel klein – ben je echt zó klein geweest? Bij groei hoort proberen en mislukken,
horen rituelen die overgang markeren, zoals de Eerste Communie. Maar pas goed op wat je laat groeien
en sterker maakt. Woede, jaloezie, ijdelheid… De wereld wordt niet mooier als die boven je hoofd groeien. Alles wat je aandacht geeft groeit, zeggen ze. Bedenk dan goed wat je aandacht geeft, en waarin je
groot wilt worden.

Geslaagd!
De kinderen van groep 8 hebben vorige week EHBO-examen gedaan. Dit bestond uit een theorie- en
praktijkgedeelte. Alle kinderen zijn geslaagd: Gefeliciteerd!

Activiteiten
Van de activiteiten die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden, zijn de foto’s over verslagen te zien
en te lezen op onze website of worden ze nog geplaatst. Kijk dus af en toe gerust even of er een nieuw
fotoalbum is aangemaakt. Ook in ‘skoallepraatsjes’ wordt het één en ander van onze kinderen geplaatst. Op Facebook plaatsen wij altijd zo snel mogelijk een kort berichtje met een enkele/paar foto’s.

Excursie De Blije vis groep 7/8
Maandag 1 mei gaan de kinderen van groep 7/8 op excursie naar het Mirnserklif: ´De Blije vis´.
Tijdens de excursie gaan de kinderen op ontdekking langs het IJsselmeer. Zo gaan ze vogels spotten,
bodemonderzoek doen en op zoek naar echte vissen. Eerder hebben de kinderen al een gastles op
school gehad over de vissen en vismigratie.

Oproep vrijwilligers Schoolbibliotheek
Bedoeld voor jong en oud, ouders, verzorgers, tantes, ooms, pakes, beppes, buren, enz. van de leerlingen van onze basisschool.

Sinds 31 januari 2014 is in de basisschool een Schoolbibliotheek, waar de kinderen wekelijks op de vrijdagochtend boeken kunnen lenen.
De Schoolbibliotheek maakt onderdeel uit van de Centrale Bibliotheek in Leeuwarden. Twee keer per
jaar komt een consulente langs voor de ‘bevoorrading’ van nieuwe boeken.
De Schoolbieb wordt draaiend gehouden door vrijwilligers.

Wat houdt het ‘baantje’ in?
 In een roulatiesysteem (1x per maand) biebdienst draaien met een andere vrijwilliger op de vrijdagochtend van 10:00 - 12:00 uur.
 Ingeleverde en uit te lenen boeken scannen.
 Boeken in bakken en boekenrekken terugzetten en ordenen.
 Kinderen helpen bij het zoeken van een goed boek.
 3x per schooljaar overleggen (altijd voorafgaand aan de biebdienst op een vrijdagochtend).

Wie komt ons versterken?
Het aantal vrijwilligers is op het ogenblik te klein en daarom deze oproep. Bedoeld voor iedereen die
een beetje tijd kan / wil steken in de wereld van kinderen en boeken.
Geïnteresseerd?
Aarzel dan niet en vraag informatie of meld je aan bij juf Saskia.

Leerlingconcert
De leerlingen van groep 4 en 5 hebben al weer geruime tijd AMV lessen van juf Nynke.
In deze lessen leren de kinderen op verschillende muziekinstrumenten de basis van muziek. Samen
muziek maken: daar word je blij van. Op 18 mei hebben we een leerlingenconcert van de AMV en Fanfare Blauwhuis. Hier laten de leerlingen van de AMV en de muzikanten van Koperkabaal, jeugdkorps van
Fanfare Blauwhuis, horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Koperkabaal heeft dit jaar de 1e
prijs gewonnen op het Femuza jeugdkorpsenfestival en mogen daarom meedoen aan het galaconcert in
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Theater Sneek op 16 juni. Verder is het ook de bedoeling dat we laten horen hoe leuk het is om te
drummen bij een korps. Er komt een echte drumdemonstratie!
Hierbij willen we graag iedereen uitnodigen om te komen luisteren op 18 mei om 19.30 uur in De Singel.
Met vriendelijke groet, Fanfare Blauwhuis

Vieringen in de St. Vituskerk
Zondag 7 mei is er om 9.30 uur weer een Kinderwoorddienst in de St Vituskerk.
Zaterdag 13 mei is er om 19.30 uur een afsluitende viering van de catechesegroep.
U bent allen van harte welkom.

Fijne Meivakantie!

