NIEUWSBRIEF HAZZELEGER
Balk, oktober/november 2017

Beste ouders/verzorgers,
Terugblik Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’
We kijken terug op een mooie ‘gruwelijk enge’ Kinderboekenweek! Tijdens de opening liepen alle
leerkrachten, ouders van de OR en heel veel kinderen verkleed over de paarse loper. In alle groepen zijn
gruwelijk mooie tekeningen gemaakt en hebben kinderen een gruwelijke spannende dans ingeoefend. Op
vrijdag de 13e was er een tentoonstelling en voorstelling voor ouders. Binnenkort staan filmpjes van enkele
dansen op onze website.

NIEUW!: Muziekproject door juf Geiske in alle groepen
Onze collega Geiske is zeer muzikaal en volgt de opleiding voor muziekdocent. We willen
haar talent graag breder inzetten in de school. Dit jaar gaat ze in alle groepen muziekles
geven. Tijdens deze lessen gaan kinderen zingen, werken met muziekinstrumenten, dansen,
toneel spelen en vooral ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Geiske werkt toe naar
een presentatie voor alle kinderen van de school en de ouders van de kinderen die
optreden. (Data staan vermeld op de kalender).

Koffieochtend 8 november 8:30 – 9:00 uur: Programmeren en
Muziekproject
Tijdens de eerste koffieochtend van dit schooljaar willen we ouders
informeren over ons aanbod naast spelling, taal en rekenen. Wat leren de
kinderen tijdens de lessen programmeren van Annet en bij het muziekproject
van Geiske? De eerste ervaringen van de programmeerlessen zijn heel erg
positief! De kinderen zijn erg betrokken en pikken het heel snel op!
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Wijziging indeling groep 5-6a en 6b-7
Na de zomervakantie hebben we 5 nieuwe aanmeldingen gekregen, 4 van deze kinderen komen in groep 5.
Daardoor zou het leerlingaantal in groep 5-6a na de herfstvakantie oplopen naar 29 kinderen terwijl groep
6b-7 20 kinderen heeft. Voor een evenwichtige verdeling van kinderen en werkdruk voor de leerkrachten
hebben we ervoor gekozen om na de herfstvakantie de groepen anders in te delen. De ouders van groep 5,
6 en 7 hebben deze week al bericht gehad.
De indeling ziet er dan als volgt uit:

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Geiske

Geiske

Geiske

Annet

Annet

Groep 5
23 leerlingen

Groep 6/7*
26 leerlingen
Lisanne
Ellen
Ellen
Ellen
*Alle leerlingen van groep 6 zitten nu dus in groep 6/7. Dit gaat in totaal om 13 leerlingen.

Ellen

Even voorstellen
Hallo1 Ik ben Milou, ik ben 19 jaar en ik komt uit Oudemirdum. Dit jaar loop ik het hele jaar
stage op ’t Hazzeleger. Het eerste half jaar ben ik in groep 6/7 en het tweede half jaar is
nog een verrassing! Ik zit in Groningen op school, daar volg ik de opleiding academische
pabo. Dit is een combinatie van de pabo en de opleiding pedagogische wetenschappen aan
de universiteit van Groningen. Mijn hobby’s zijn racefietsen en voetballen, dus een potje
voetballen op het plein met de leerlingen in de pauze zit er altijd wel in!
Mijn naam is Yuri de Wit. Ik ben 20 jaar oud en woon in Heeg. Ik doe de opleiding
PABO aan de NHL in Leeuwarden. Tot februari loop ik stage in groep 2/3 op deze
school. Daarna ga ik naar een andere klas om meer ervaring op te doen. Als het
goed is zie je me elke dinsdag wel in de school lopen, want dan zijn mijn
stagedagen. Ook zijn er 6 weken in het jaar gepland waarbij ik de hele week
aanwezig ben. Ik ben aan de opleiding PABO begonnen, omdat ik het leuk vind om
kinderen wat te kunnen leren. Ik heb hiervoor de opleiding ‘docent engels’
gevolgd, maar ik volgde mijn hart en heb toch gekozen voor de pabo. Op een
basisschool werken paste toch meer bij mij. Ik ben blij dat ik mij als leraar verder
kan ontwikkelen op deze school.
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Juf Jellie heeft een zoon!
Op maandag 16 oktober is Abe Pieter geboren! Het is een gezonde jongen en alles
is goed gegaan. Zijn twee zussen en ouders zijn beretrots! Mochten jullie het leuk
vinden om Jellie een kaartje te sturen, haar adres is: Fam. Osinga, Mr S M v
Haersma Bumalaan 2, 8633 KC YSBRECHTUM

Leerlingenraad
Tijdens de Gouden Weken konden alle kinderen uit groep 5
t/m 8 zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Er hingen
zelfgemaakte posters in de school en de kinderen hielden
een ‘speech’ voor hun groep. In elke groep zijn verkiezingen
gehouden en de winnaars vormen de leerlingenraad 20172018! Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar heeft
de oude leerlingenraad tips gegeven: luister goed naar
elkaar, laat elkaar uitpraten, iedereen mag een eigen mening
hebben, neem onderwerpen uit de klassenvergadering mee
naar de leerlingenraad. Daarna hebben we gekeken welke
taken er te verdelen zijn (penningmeester, voorzitter,
notulist, lid) en welke talenten je daarvoor nodig hebt.
Iedereen heeft zo een taak gekregen die bij hem of haar past.
De nieuwe leerlingenraad gaat dit schooljaar 5 keer met
locatiecoördinator Lieneke en/of directeur Greetje in
gesprek. Ze bespreken samen de ideeën voor onze school.

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!
Tot dinsdag 31 oktober!
Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

