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Thema: En toen…?
We zijn in de verschillende klassen druk bezig met het thema. Groep 1 en 2 hebben eerst gewerkt over ridders en
kastelen en hebben het nu over piraten. In groep 3,4 en 5 zijn ze allerlei informatie over de dinosaurussen aan het
opzoeken. Groep 6, 7 en 8 hebben al verschillende hoofdpersonen uit de geschiedenis besproken en zijn op dit
moment bezig om informatie over één onderwerp te verwerken in een project.
Onze bedoeling was om het huidige thema gezamenlijk met jullie af te sluiten. Onder corona-veilige
omstandigheden, jullie een kijkje te geven in school. Echter onder de huidige omstandigheden lijkt ons dit niet
verstandig. Wel zullen wij proberen u via de Whats-app groepen zoveel als mogelijk de resultaten van het project
laten zien.

Voorstelling Frets!
Vorig schooljaar hebben wij als school een voorstelling van Frets! gewonnen.
Helaas kon deze toen niet door gaan. Zoals het nu lijkt komen de mannen van
Frets! volgende week donderdag wel naar onze school. We zullen samen met
de kinderen van OBS de Wynbrekker uit Oosterzee en ABBS de Reinboge uit
Bantega de voorstelling bekijken.
We hebben maar één aarde. Die ene aarde hebben we te leen gekregen van
de volgende generatie. Daarom moeten we er met z’n allen goed op passen.
Zo heeft de volgende generatie ook nog een fijne plek om te leven. Het zal
niet eenvoudig zijn, maar samen kunnen we het! In “Iswah” gaat Frets! samen
met de kinderen én verbeeldingskracht op zoek: hoe kunnen we de aarde
leefbaar houden voor iedereen? Hoe ver moeten we zelf offers maken voor
dit doel? En: wiens schuld is het dat het zover heeft kunnen komen?
In de voorstelling dansen alle dieren dansen op de melodie van Dayê, de grote olifant. Leeuw brult de mooiste
brullen, Spreeuw schettert de sappigste nieuwtjes en Giraffe grapt de mooiste grappen. Maar dan stopt het met
regenen en raakt de enige poel in de verre omtrek vol schijt. En daardoor verandert alles.
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Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag dachten wij een echte ridder op school te hebben die een
draak gevangen had genomen, verliefd was geworden op een jonkvrouw en als
held iemand van hele gevaarlijke kat redde. Helaas bleek het achteraf allemaal
een droom te zijn.

SSSSSTT!!
We hebben ook nog een geheimpje.
(we mochten het eigenlijk ook niet verklappen)
De kinderen hebben zelf voor de toekomst geschiedenis
geschreven. Ze hebben bedacht hoe ze zouden willen dat
hun leven er over 20 jaar uit zou zien. Binnen onze school
hebben we al twee nieuwe spelers voor het toekomste elftal
van Ajax. En deze spelers worden getraind door een nieuwe
trainer die ook bij ons op school heeft gezeten. Er zijn
kinderen die er voor willen zorgen dat de burgers van ons
land zich aan de regels houden en gaan bij de politie.
Mochten er boeven door de politie worden opgepakt, dan
zijn er ook gevangenisbewaarders die ervoor zorgen dat ze
niet weer ontsnappen. In de toekomst zullen er weer
prinsessen zijn, maar ook piraten. Dus wees gewaarschuwd.
Dit alles hebben we verzameld in een tijdscapsule en begraven op het terrein van school. Het zou leuk zijn als
onze tijdscapsule over 20 jaar of later gevonden wordt en we kunnen kijken welke dromen er werkelijkheid zijn
geworden.

Week van de duurzaamheid
In de bijgaande brief vindt u meer informatie over de week van de duurzaamheid.

De Roede 48, 8539 SX Echtenerbrug – 0514- 541572
www.obstwaynien.nl – twaynien@gearhing.net

Nieuwsbrief
oktober 2020

Stagiaire
Juf Gerrie komt vanaf volgende week dinsdag, stage lopen in groep 3, 4 en 5. Ze is er
sowieso op de dinsdag en daarnaast komt ze nog twee extra dagdelen. Deze dagdelen
wisselen per week. Hieronder stelt ze zich even kort voor.
Hallo allemaal!
Ik ben Gerrie van der Bijl. Ik studeer op het NHL Stenden in Leeuwarden. Ik zit in het
eerste jaar van de PABO. Ik heb heel veel zin om stage te lopen in groep 3, 4 en 5.
Ik heb voor deze studie de opleiding onderwijsassistent gestudeerd. Tot volgende week!
Groetjes Gerrie

Nieuw thema
Na de vakantie beginnen we met een nieuw thema. Het nieuwe thema heet:
‘Machtige media’.
Binnen dit thema gaan we kijken naar allerlei verschillende vormen van informatie overdracht en communicatie
middelen. Dit kan overdracht zijn door middel van digitale middelen, maar ook geschreven schrift hoort hierbij,
zoals folders en ……
We willen onze school graag in thema aankleden. Mocht u thuis nog foto- en/of videocamara’s hebben liggen die
het niet meer doen of heeft u andere materialen die met media te maken hebben en wij mogen deze materialen
op school gebruiken, zou u deze dan volgende week mee naar school willen geven. Alvast bedankt!

Fusie
De maandag (19 oktober) na de vakantie zullen de oudergeleding en de leerkrachten van de MR van onze school
en OBS de wynbrekker met elkaar in gesprek gaan met betrekking tot een eventuele fusie tussen onze twee
scholen. Na aanleiding van dit gesprek zullen wij jullie als ouders hier ook van op de hoogte brengen.

Uit de jaarkalender
30 september tot 9 oktober
5 tot 9 oktober
12 tot 16 oktober
5 november
4 december

Kinderboekenweek
Week van de duurzaamheid
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt
Sinterklaasviering op school, alle leerlingen 12:00 uur vrij!
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