18. Nieuws

Agenda
Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari
Do 30 & Vr 31 januari
Vrijdag 31 januari
Dinsdag 4 februari

24 januari 2020

Presentatie nieuwe school in de Skâns (19.30 uur)
Voorstelling voor de groepen 1 en 2 in De Skâns (10.30 uur)
Landelijke stakingsactie basisonderwijs, school gesloten
Project Levenslicht (16.00 uur Museum Opsterland)
Studiedag team, kinderen vrij

Uitnodiging presentatie Nieuwbouw
U bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond over het ontwerp van het nieuwe
integraal kindcentrum “De Treffer”. Tijdens de informatieavond presenteert de architect het
ontwerp van dit mooie nieuwe gebouw. Voor de presentatie zijn de omwonenden en de
ouders uitgenodigd.
Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten dat het plan voor een Multifunctionele
Accommodatie (MFA) niet doorgaat. Voor de nieuwbouw van “De Treffer” heeft de
gemeenteraad wél groen licht gegeven. De afgelopen maanden is gewerkt aan een gebouw
waarbij zowel de kinderopvang, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang en de
basisschool opzichzelfstaand tot zijn recht komt. Het profiel van De Treffer (sport, bewegend
leren, gezondheid) is volop aanwezig voor zowel Kinderwoud als de basisschool.
Bent u benieuwd hoe het ontwerp er uit komt te zien? Dan zien wij u graag op
maandagavond 27 januari 2020 om 19.30 uur in de ronde zaal van De Skâns in Gorredijk.
Voorstelling: Bang mannetje!
De groepen 1 en 2 mogen dinsdag naar een vrolijke, interactieve
voorstelling voor 4/5 jarigen gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek. In een intieme sfeer speelt en zingt Joes een dag uit
het leven van Bang Mannetje.
Bang Mannetje is voor alles bang. Bang om de straat op te gaan in
zijn lievelingsbloemenbroek, bang om iets te zeggen als er iemand
voordringt bij de bakker en bang voor spoken onder zijn bed. De

toverboom kan hem veranderen in een dapper mannetje, maar dan moet hij wel eerst de
draak, de spin en de heks in het wilde woeste woud trotseren! Gaat het hem lukken om de
toverboom te vinden?
Ingezonden bericht: Project ‘Levenslicht’
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz
werd bevrijd. Levenslicht is een tijdelijk lichtmonument ter herinnering aan de slachtoffers van
de Holocaust en is te zien op verschillende locaties in Nederland. Het monument maakt deel
uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150
Nederlandse gemeenten deelnemen, waaronder Opsterland.
In Opsterland is ervoor gekozen om het monument vanaf 26 januari tot en met 2 februari te
laten rouleren langs de vier grootste dorpen. Het monument komt het beste tot zijn recht in
het donker en daarom is gekozen om het monument ten toon te stellen van 17.00 uur tot
19.00 uur. In elk dorp is een raadslid betrokken bij dit monument. In Gorredijk is het
monument op 26, 27, 31 januari en 1 en 2 februari op het plein voor het Museum Opsterlân te
bezichtigen. Het betrokken raadslid is Wanda Geertsma.
Speciale activiteit voor kinderen
Speciaal voor kinderen wordt er op vrijdag 31 januari een activiteit met betrekking tot het
project ‘Levenslicht’ georganiseerd. Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur
16.15 uur
16.30 uur

17.30 uur
17.40 uur

Inloop Museum Opsterland
Film ‘Esther’ (15 min) over het Joodse meisje Esther Colthof uit Gorredijk dat in
Auschwitz werd vermoord.
Wandeling door centrum van Gorredijk langs de stroffelstienen, met een
gids die vertelt over de Joodse gemeenschap in Gorredijk (o.a. Joodse
synagoge, badhuis etc.)
Ontsteking monument LEVENSLICHT
Afsluiting met warme chocolademelk

Peuteropvang De Treffer: Peuternieuws!
Bij de peuteropvang besteden wij dagelijks aandacht aan voorlezen. Voorlezen is belangrijk
voor de taalontwikkeling en het aanleren van nieuwe woorden. Nu staat het boek
Moppereend centraal en dat wordt interactief voorgelezen. De peuters worden actief
betrokken bij het verhaal door erover te praten en te zingen. Wij praten over emoties en gaan
ze bij onszelf ontdekken. Hoe kijk je als je boos of blij bent? De activiteiten sluiten aan bij dit
thema, zoals het maken van een regenboog. De peuters ontdekken dat wij dat zelf ook
kunnen maken met snoepjes en warm water. Eend en de andere dieren mogen meespelen
en het verhaal wordt nagespeeld in de huishoek. Het verhaal en het bijpassende liedje is te
vinden op internet. De peuteropvang is er voor kinderen vanaf 2 jaar.
Landelijke stakingsactie
Zoals u waarschijnlijk in de media heeft gehoord staakt het basisonderwijs opnieuw. Dit keer
twee schooldagen op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. De Treffer is daarom deze
twee dagen gesloten. Hoewel er eenmalig extra geld is vrijgekomen voor het aantrekkelijker
maken van ons beroep is er nog steeds niets structureels veranderd aan de tekorten van
personeel in het basisonderwijs. Het basisonderwijs van Nederland probeert daarom via de
bonden de politiek ervan te doordringen om tot structurele oplossingen over te gaan.
In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit
aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een
kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende

lerarentekort. We blijven dus het statement maken dat er iets structureels gebeuren moet
voor de kinderen.

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:
 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het
onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het
voortgezet onderwijs te dichten
 Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om
de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.
Contactgesprekken
De contactgesprekken zijn gepland op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart. Te zijner tijd
kunt u zich via social schools weer inschrijven voor deze gesprekken met de leerkracht van
uw kind(eren).
Schoolfruit
Komende week hebben we….
Woensdag: appel
Donderdag: school dicht ivm staking
Vrijdag: school dicht ivm staking
Kindsclub
Voor kinderen uit groep 3 t/m 6 is er een nieuwe Kidsclub opgericht. In De Skans kunnen
kinderen leuke activiteiten volgen. Leuk om mee te doen, zie bijgevoegde flyer!
Nieuws vanuit de Bibliotheek
Vanuit de bibliotheek wensen we u weer veel leesplezier in 2020 en hopen u en uw kinderen
vaak te mogen zien in één van onze bibliotheekvestigingen.
WIST JE DAT:
- het lidmaatschap GRATIS is tot 18 jaar?
- Je als ouder niet zelf lid hoeft te zijn als je voor je kind wel een abonnement wilt?
- je wel 10 materialen per keer kunt lenen?
- de uitleentermijn 4 weken is?
- je geen te laat geld meer hoeft te betalen als je de boeken iets te lang thuis hebt?
- iedereen gebruik kan maken van het leescafé om een krant of tijdschrift te lenen?
- daarbij gratis koffie/thee gedronken kan worden?
- er computers staan met internet?
- Dat de vestigingen van Bibliotheken Zuidoost Fryslân opnieuw zijn gecertificeerd?

Heeft uw kind op school een leuk boek gelezen en wil hij/zij verder lezen? Deze keer een
aantal nieuwe informatieve boeken!
’t Verrukkelijke kinder bakboek / Rutger van den Broek & Mark
Haayema
De familie Bakker maakt het hele jaar door de lekkerste taarten, broodjes
en koekjes. Uitleg van bakrecepten voor elk seizoen. Met korte verhalen,
gedichten, kleurenillustraties en kleurenfoto's van elk baksel. Met wat hulp
vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.

50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt / door Lily Murray
Wist je dat president Lincoln een einde maakte aan de slavernij? En dat
Maria Montessori een van de eerste vrouwelijke artsen in Italïe was? Lees
welke vijftig bekende en onbekende mensen een lintje verdienen door o.a.
hun ontdekkingen of strijd tegen onrecht. Met gestileerde
kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Wilde dieren van de oceaan : dierenprentenboek met verhalen en
informatie
Ontmoet negen wilde dieren die in en rond de oceanen leven, waaronder
de dolfijn, albatros, octopus, zeeschildpad en zeeotter. Over elk dier is er
een voorleesverhaal en enige weetjes. Met kleurenfoto's en getekende
illustraties. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.
Duurt het nog lang? : 9 maanden wachten op de baby / Floor Bal &
Iris Deppe
Krijg jij een broertje of zusje? Volg week voor week hoe de baby zich
ontwikkelt in mama's buik. Met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4
t/m 7 jaar.

NATIONAAL VOORLEESONTBIJT
De kinderen van onze groep 2 hebben genoten van een heerlijk ontbijtje én van een prachtig
voorleesverhaal van wethouder Libbe de Vries. De plek waar dat gebeurde was niet de eigen
klas maar in de bibliotheek, een bijzonder leuke ervaring! Hoewel het verhaal ging over
moppereend, had niemand wat te mopperen. Moppereend zelf aan het eind van het verhaal
gelukkig ook niet 😀. We bedanken de bieb en de wethouder voor de gastvrijheid en de
gezelligheid.

Fijn weekend!
Het schoolteam

