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We zijn gestart!
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Na een aantal weken thuiswerken, zijn we
blij dat we de kinderen weer in de klas les
kunnen geven.
Het was de eerste dagen wennen. De
gesprekken gingen niet alleen over het thuiswerken, maar veel over de
sneeuw. De kinderen hebben in de pauzes heerlijk met hun groep buiten
kunnen spelen.
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In deze nieuwsbrief vindt u de laatst ontwikkelingen rondom de school.
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Aan de slag
Wat een leuke verrassing stond er
maandag klaar voor kinderen en
leerkrachten. Het voelt goed om
weer aan de SLAG te gaan! We
hebben de eerste leuke foto’s al
binnen. Bedankt oudercommissie!

Trefwoord
Vanaf volgende week start het nieuwe thema van Trefwoord: voelen. Het gaat
over invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen.
Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
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Rapport mee

Het gevoel stelt ons in staat een relatie aan te gaan met de wereld om ons
heen. Gevoelens zijn op zich niet positief of negatief, ze overkomen je.
Emoties als verdriet, blijdschap, schaamte en angst vertellen je hoe je een
situatie ervaart, wat een relatie voor jou betekent en wat het met jou doet. In
het Bijbelverhaal over Jezus die met zijn leerlingen midden op het meer in een
flinke storm terecht komt, verlamt de angst de leerlingen. Totdat Jezus ze laat
ervaren dat hij hun nabij blijft en zij op hem mogen blijven vertrouwen.
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust
hoezeer ons voelen ons leven kan verrijken. Ze
ontdekken hoe onze gevoelens ons vertellen hoe we in
relatie staan met onszelf en de wereld om ons heen. En
wat het betekent om, naast ons verstand, ook ons
gevoel serieus te nemen wanneer we voor keuzes
komen te staan.

Groep 1/2
In groep 1/2 zijn tot de meivakantie meer ‘handen’ in de groep. Juf Eeke
is op dinsdag extra aanwezig. Juf Nelleke en juf Eeke draaien dan samen
de groep. Op woensdag en vrijdag is juf Merle Houwink, onze nieuwe
onderwijsassistent, aanwezig. Zij ondersteunt bij het spelen en werken
in de groep. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.
Omdat we niet te veel leerkrachten in de groep willen, zal juf Josca haar
stage (deels) in groep 3/4 voortzetten.

Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag mochten we 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in
groep 1/2, Lars en Anneke. Beide zijn in januari 4 geworden en zijn dus
gestart met thuisonderwijs. Heel fijn om jullie nu op school te zien!
Op woensdag zijn ook 2 nieuwe leerlingen gestart, namelijk Obama in
groep 7/8 en Jihan in groep 1/2. Zij komen uit Soedan en volgen 4 dagen
in de week onderwijs in de schakelklas op De Optimist in Heerenveen.
Op woensdag komen ze bij ons op school. Het is de bedoeling dat ze
uiteindelijk helemaal bij ons naar school gaan. Welkom allemaal!

Zwangerschapsverlof
Zoals de kinderen van groep 3/4 al weten, is Juf Marjolein zwanger! Erg
leuk nieuws en het gaat gelukkig goed met haar en de baby. Haar
officiële zwangerschapsverlof begint in de meivakantie, maar zij zal
eerder stoppen met lesgeven. In verband met corona is het advies om
met 28 weken zwangerschap niet meer voor de klas te staan. Juf
Marjolein is daarom vanaf 8 maart niet meer op school aanwezig. Zij zal
thuis andere werkzaamheden voor school doen.
Juf Marianne is gelukkig bereid het zwangerschapsverlof te vervangen.
Zij geeft vanaf 8 maart alle dagen les aan groep 3/4.

Sneeuwpret!

