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Schoolfruit 

Vanaf 11 november ontvangen we op school weer 

het schoolfruit. De dagen dat de kinderen het 

schoolfruit ontvangen zijn  dinsdag, woensdag en 

donderdag. Het is een zeer gevarieerd aanbod, alle 

groenten komen voorbij. Niet ieder kind is soms 

even enthousiast, maar we gaan er van uit dat in 

ieder geval van het fruit geproefd moet worden 

  

 

Muzieklessen 

De komende periode krijgen de kinderen van groep 3-4-5 les in het bespelen van 

verschillende muziekinstrumenten. De afgelopen  zes 

week is de viool het instrument. In de periode januari 

februari is de saxofoon aan de beurt en in april/mei de 

accordeon. Er komt voor ieder instrument een 

vakleerkracht van de muziekschool Opus 3, voor de 

viool was dat Rianna Wickers, voor de sax Gerard Viet 

en voor de accordeon is dat Baukje Bonnema. 

Sinterklaas 

De Schatkamer van Sinterklaas was ook dit jaar opnieuw een groot succes. De 

activiteitencommissie had de schatkamer  prachtig ingericht. Na het bezoek van Sinterklaas 

in de groep konden de kinderen samen met Sinterklaas en de Pieten een cadeau naar keuze 

uitzoeken. Het was een geweldige happening. Een en ander kon ook dit jaar  gerealiseerd 

worden door de medewerking van Kolstein -Lifestyle & boeken. Ook hebben de kinderen 

een bezoek gebracht aan de werkkamer van de Sint in het gemeentehuis. 

Inloopmorgen 

Maandag 6 januari is er traditionele inloopmorgen voor ouders en kinderen. We brengen 

om half negen een toast uit op het nieuwe jaar. 

 

 



 

 

Studiedagen leesonderwijs 

In de periode tussen de zomer en kerstvakantie hebben we een aantal studiedagen gehad 

over het leesonderwijs. De leerkrachten hebben handvaten gekregen om het leesonderwijs, 

technisch- en begrijpend lezen, in de groepen te intensiveren. Daarnaast gaan we bezig met 

het invoeren van een methode, Logo3000,  bij de peuters, onder- en middenbouw om de 

woordenschat bij kinderen verder te ontwikkelen. De leidster van de peuterspeelzaal en de 

kinderopvang doen hieraan mee, zodat we een doorgaande woordenschatlijn in de school 

krijgen. 

De volgende studiedag is op dinsdag 14 januari – de kinderen zijn dan vrij. 

In de maand februari plannen we een ouderavond om u op de hoogte te brengen van het 

leesonderwijs op Yn de mande. U ontvangt t.z.t hiervoor een uitnodiging. 

 

Verkiezing Kinderburgemeester Schiermonnikoog 

De eerste kinderburgemeester van Schiermonnikoog is een feit. Sabine AB is door de raad 

benoemd. Tijdens het burgemeestersontbijt heeft de griffier de kinderen van groep 7-8 

uitgelegd hoe de kinderen zich kandidaat konden stellen. Een van de mogelijkheden was het 

schrijven van een sollicitatiebrief. Vijf leerlingen hebben zich kandidaat gesteld en hebben 

een echt sollicitatiegesprek gevoerd op het gemeentehuis. De sollicitatiecommissie bestond 

uit de burgemeester, de griffier en twee raadsleden. De kinderburgemeester zal bij officiële 

gelegenheden aanwezig zijn.  

Website 

Een werkgroep is momenteel druk bezig de website van school te vernieuwen. De 

werkgroep bestaat uit Halbe  Kroes, Christy  Hagen, Francine Venselaar en Klaas Kruiger. Het 

eerste resultaat is al zichtbaar. Er wordt druk aan gewerkt de website up to date te maken. 

Kerstfeest 

Het organiseren van het kerstfeest is in volle gang. De voorbereidingen voor het eten 

verlopen goed. Na het eten is er  weer de verlichte tocht, met fakkels, naar de kerk maken. 

Onderweg staan we stil bij de kerststal waar de muziekvereniging IN een aantal kerstliederen 

speelt. In de kerk zal er door de kinderen een programma worden gepresenteerd. 

 
Bieb Flits! 
 
Hallo allemaal, 
vanuit Bibliotheken Noord Fryslân heb ik deze keer tips over eerste leesboekjes en voorlezen voor 
kinderen van alle leeftijden. 
 
 



 
De eerste leesboekjes 
Leren lezen is leuk! Het is een avontuur om te ontdekken hoe je van 
letters een woord maakt. Leren lezen is ook belangrijk voor alle 
andere vakken op school. Om het vinden van de juiste boeken wat 
makkelijker te maken, staan de eerste leesboekjes in de bibliotheek 
bij elkaar. Op de zijkant van het boek staat de letter E (van Eerste 
leesboekjes) met daaronder het leesniveau (het AVI-niveau). Het is 
belangrijk om boeken uit te kiezen die passen bij het leesniveau en 
de interesses van uw kind. De medewerkers van de Bibliotheek 
helpen u graag geschikte boeken uit te zoeken.  
 
 
 
Voorlezen is leuk voor groot en klein 
Veel ouders lezen hun kinderen wel voor als ze klein zijn, maar stoppen ermee als het kind zelf leert 
lezen. Maar wist u dat het goed is om ook dan door te gaan met voorlezen? Samen beleeft u 
verhalen die voor uw kind nog te moeilijk zijn om zelf te lezen en uw kind ontdekt veel nieuwe 
woorden. Bovendien is het natuurlijk gezellig. Kies het liefst een boek dat u zelf ook leuk vindt. 
Aanraders zijn bijvoorbeeld Siem Subliem (van Tosca Menten), De Gorgels (van Jochem Myjer), 
Meester Kikker (van Paul van Loon), Het grote voorleesboek voor rond de 7 jaar en Samen leren 
lezen met Raaf en Papegaai (van Li Lefébure & Jenny Bakker). 
 

Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan nog meer tips over 
(voor)lezen, apps en veel meer. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar 
gratis lid van de bieb. 
 
Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier gewenst! 
 
Vriendelijke groet, 
Tjitske van der Velde 
Lees- en mediaconsulent 
Bibliotheken Noord Fryslân 

 
 
Vuurwerkvoorlichting 
Maandag 16 december hebben twee agenten de leerlingen van de bovenbouw voorlichting gegeven 
over het vuurwerk en de gevaren die dat met zich mee kan brengen.  
 
Belangrijke data: 
6          januari Inloopmoren 
13        januari Start CITO-toetsen 
14        januari Studiedag 
22        januari Voorleesontbijt peuters en kleuters 
27-30  januari Oudergesprekken 
3 – 6    februari Oudergesprekken 
15-23  februari  Voorjaarsvakantie 
 
We wensen een ieder fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2010 
 

http://www.ontdekdebieb.nl/


 
 

 


