02. Nieuws

Agenda
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Donderdag 2 september
Vrijdag 3 september

27 augustus 2021

De muziekmeesters zijn er voor de groepen 5 en 6
Gymles groepen 4 t/m 8 (meester Luca)
HVO-lessen van meester Jochem (gr. 6, 7 en 8)
Gymles groepen 1 t/m 4 (meester Erik)
Gymles groepen 5 t/m 8 (meester Erik)
Handvaardigheid meester Hans groepen 7 en 8

Welkom in het nieuwe schooljaar!
We maken er met elkaar een leerzaam, energiek, sportief en gezond schooljaar van. Het zal
de laatste zijn op deze locatie 😊

Ties is geboren!
Juf Hilde is vorige week moeder geworden van Ties! Zowel Ties als de kersverse ouders
maken het goed. Wie het leuk vindt om Hilde een kaartje te sturen kan dat doen:
Jan van der Leeuw en Hilde van der Leeuw-de Boer
Brouwerswâl 43
8401 DA Gorredijk

Start van de schooldag
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, begint de schooldag voor alle kinderen om 8.15 uur.
We vragen u de kinderen op tijd naar school te laten gaan. Wanneer kinderen herhaaldelijk
te laat komen, hebben ze toch een onnodige onrustige start van hun dag. We gebruiken de
komende tijd de volgende formule 😊:
•
Groep 1 en 2 blijven zich op het plein verzamelen. Sietske, Hanna/Mariska, Felix en
Errol zijn vanaf 8.05 buiten.
•
Groep 3 en 4 mogen vanaf 8.05 naar binnen, zij “druppelen” dus binnen, wat handig is
voor de inloop van die groepen. De leerkrachten van groep 3 en 4 zijn vanaf 8.05 in de
klas.
•
Groep 5 t/m 8 verzamelen buiten en gaan naar binnen als om 8.10 uur de bel gaat.
•
Vanaf 8.15 uur start de schooldag en is iedereen binnen.
Gymnastiek
De Treffer heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan. We zijn tot op heden ook de
enige basisschool die alle gymlessen door vakdocenten laat verzorgen. Het viel de
gymmeesters Erik en Luca op dat niet alle kinderen van groep 4 t/m 8 gymschoenen hebben
voor de gymlessen. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind dit in de gymtas heeft? Het
hoeven absoluut geen dure schoenen te zijn, maar géén schoenen hebben is niet wenselijk.
Op dinsdagen hebben de volgende groepen gymnastiek van gymmeester Luca:
Groep 4, 5A, 5B, 6, 7 en 8. Deze lessen zijn in De Skâns.
Op woensdag hebben de volgende groepen gymnastiek van gymmeester Erik:
Groep 1, 1/2, 3 en 4. Deze lessen zijn op school.
Op donderdag hebben de volgende groepen gymnastiek van gymmeester Erik:
Groep 5A, 5B, 6, 7 en 8. Bij mooi weer zijn dat voorlopig buitenlessen, bij slecht weer in de
Skâns.

Nieuwe rekenmethode
De kinderen wennen deze periode aan onze nieuwe rekenmethode “De Wereld In Getallen”
(nieuwste versie). Het rekenonderwijs met deze nieuwe methode geeft ons extra (digitale)
middelen die prima te combineren zijn met ons bewegend leren. Na taal en spelling is dus
ook rekenen vernieuwd. Mooie aanwinst!

Kleine apparaten kapot? Breng ze naar school
Sommige kinderen vinden het heerlijk…. Lekker prutsen met draadjes, schroefjes en
moertjes. Draaien aan knopjes, zien hoe radertjes in elkaar grijpen en wat je eruit haalt
rangschikken op kleur, grootte en vorm. Of van onderdelen iets nieuws uitvinden. We geven
kinderen tijdens het keuze-werk graag weer de gelegenheid om dit te doen. Wanneer u een
kapotte haardroger, koffiezetapparaat, radio, etc. heeft waar we mee kunnen knutselen dan
mag u het onze conciërge Errol geven. Wanneer we genoeg hebben, geven we een gil! 😊
Humanistische vorming van meester Jochem
Meester Jochem is weer begonnen met zijn lessen HVO voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.
Naast bijvoorbeeld de lessen vanuit onze methode “De Vreedzame school” leren de
kinderen ook in deze HVO-lessen beter inzicht te krijgen in zichzelf (emoties, waarden,
zorgen) en hun directe omgeving: familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes.
Kinderen leren omgaan met het grotere geheel van de samenleving en de wereld om zich
heen. Bij dit alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen maken en
leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Het zelf leren ontdekken en
ontwikkelen staat centraal, vandaar dat het vorming genoemd wordt.
Muzieklessen
Ook de muziekmeesters zijn weer van de partij vanaf de eerste schoolweek! De groepen 5 en
6 bijten het spits af in de komende weken! Dus als u trompetgeschal of getrommel hoort…
Het komt vanuit De Treffer!

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

