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Kind op maandag
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen verkennen is:
Altijd hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn,
onderdanen die gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen
werd in de tijd van de bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het
gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde
liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt een
gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een
nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft,
wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt
jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is
het dan toch weer hetzelfde liedje?
Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude
liederen die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen.
Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige
Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen
die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds
hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders kan.

Fryske Wike

Fryske wike 23 – 31 maaie 2018
De afgelopen week heeft bij ons op school ‘Friesland’ centraal gestaan. Er was
veel aandacht voor de taal, geschiedenis en specifieke sporten van onze mooie
provincie. Het is nu de tweede keer dat de school deze Fryske wike
organiseerde.
Waarom?
Als stadsschool, waar weinig leerlingen thuis nog Fries spreken, hebben wij vorig jaar via ‘Taalplan
Frysk’ een ontheffing gekregen voor het lesgeven in o.a. spreken, schrijven en lezen in het Fries. We
richten ons nu vooral op de positieve houding t.o.v. de Friese taal en het verwerven van
woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden. We hopen door het enthousiasme van deze
projectweek het Fries op school weer een boost te geven.
Hoe?
Er is deze week, meer dan gewoonlijk, aandacht geweest voor Skoalle tv en er is in alle groepen
voorgelezen in het Fries. Daarnaast werkten de bovenbouwgroepen een onderdeel van de Friese
geschiedenis uit en heeft de middenbouw zich verdiept in de Greide Fûgels. U kunt, samen met uw
kind(eren), de onderwerpen van de Friese geschiedenis bekijken op www.11en30.nl . Omdat wij in
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Friesland een rijke sportcultuur hebben is er vanaf groep vijf aandacht geweest voor de Friese
sporten. De groepen 4 en 5b beleefden een stukje Friesland tijdens het bezoek aan het Grote Grutto
Theater en de kleuters kregen een poppenkastvoorstelling over Tomke en it wûnderaai. Hieronder
ziet u een overzicht van alle activiteiten die deze week aan bod gekomen zijn.
Groepen 1 en 2 en Speelleergroep:
Groepen 4 en 4/5:
Groepen 5:
Groep 6A:
Groepen 6b/7b en 7a:
Groepen 8:

Poppenkastvoorstelling (dinsdag 29 mei)
Bezoek aan het Grote Grutto Theater (vrijdag 25 mei)
Wallball, een variant van kaatsen (dinsdag 29 mei)
Keatsen (woensdag 30 mei)
Fierljeppen (vrijdag 25 mei)
Skûtsjesilen (maandag 28 mei: 8A, woensdag 30 mei 8B)

Hulp van ouders
We willen alle ouders bedanken die zich ingezet hebben om de Fryske wike tot een succes te maken.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als onze leerlingen. Van de Ouderraad hebben alle kinderen
een attentie ontvangen; een placemat en onderzetter met een Friese koe.

De Centrale Eindtoets
Alle kinderen die in groep 8 zitten maken in april een eindtoets. Deze toets wordt gebruikt als second
opinion voor de keuze voor het vervolgonderwijs. We zijn trots en blij dat de kinderen het goed
gedaan hebben! De gemiddelde score van alle 45 leerlingen is: 535,7. Deze score ligt ruim boven het
landelijk gemiddelde van 534,9.

Nieuws van dBieb
De Bibliotheek op school
Na een proefjaar is de Algraschool sinds september 2017 in zee
gegaan met het concept De Bibliotheek op school.
Wat houdt dit nu zoal in?
Namens dbieb/Stichting Bibliotheken Midden Fryslân, ben ik als
leesconsulent aan school verbonden.
Aan het begin van het schooljaar is er een nieuwe schoolcollectie gekomen, met meer boeken dan
vorig schooljaar. Er moesten zelfs kasten bijgeplaatst worden! Er wordt goed gebruik gemaakt van
de bibliotheekboeken. De leerlingen gaan regelmatig naar de bibliotheek om een boek uit te zoeken
en worden daarbij geholpen door een aantal enthousiaste ouders.
Twee keer per jaar zorg ik ervoor dat een aantal boeken vervangen wordt door nieuwe boeken.
Ook de leerkrachten kunnen voor bijvoorbeeld mooie voorleesboeken en boeken om bij de
zaakvakken te gebruiken terecht in de bibliotheek.

Wat is er tot dusverre nog meer gebeurd? Een kort overzicht :
 Themacollectie ”ziek zijn” voor de kleuters en de groepen 3.
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In de kleutergroepen heb ik het programma rondom het prentenboeken van het jaar “Ssst De
tijger slaapt!” uitgevoerd. Daarbij had ik o.a. een bijna levensgrote tijger meegenomen die
voorzichtig werd geaaid door de kleuters…



Het project Sheherazade in groep 4a: dit ladekastje laat de kinderen kennismaken met zes
verschillende soorten boeken en attributen. In elk laatje zit een voorwerp wat bij een
bepaald soort boek hoort. Er hoort ook een collective boeken bij.



Het project Juttersbuit in groep 4b: de kinderen maken kennis met vijf verschillende soorten
boeken en teksten.



De groepen 5 hebben op een ochtend de online game De Chocoladevloot gespeeld: met hun
eigen binnenvaartschip moeten de leerlingen ervoor zorgen dat de ingrediënten als
melkpoeder, cacao en suiker op tijd bij de chocoladefabriek aankomen om er chocola van te
maken. Onderweg komen de leerlingen allerlei obstakels tegen.



Het project Geschiedenis in een boekenkast is in groep 8 gebruikt: een kist vol boeken.



In de groepen 4 heb ik uitleg gegeven over het houden van een boekbespreking en heb zelf
toen ook een boekbespreking voorgedaan onderwerpen uit de Nederlandse canon.



In de groepen 5 t/m 8 is door de leerlingen en leerkrachten een vragenlijst afgenomen: de
Monitor. Een jaarlijks terugkerende vragenlijst die bedoeld om inzicht te krijgen in wat
leerlingen van lezen en boeken vinden, hoe hun informatievaardigheden zijn, van wie ze
boekentips krijgen, of ze voorgelezen worden etc., én hoe de leerkrachten boeken inzetten
tijdens de lessen.

Op stapel staat nog:
 De groepen 7 gaan vanaf 15 mei bezig met het project Gids in Boekenland voor de groepen 7.


De online game Red de Plancius voor de groepen 8.



In de groepen 3 kom ik nog langs met het programma Wat staat daar? Een programma dat
gaat over het belang van goed kunt lezen. De kinderen gaan o.a. zelf aan de slag met
opdrachtjes.

Kortom: we zijn met elkaar goed met boeken en lezen bezig!
Maar…. laat het niet alleen bij de schoolbibliotheek: kom ook eens naar onze mooie nieuwe
bibliotheek in de Blokhuispoort!
Hilde Brons
leesconsulent

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

3

Het vertelkastje van

project Sheherazade

Volgend schooljaar
De besprekingen over de formatie van volgend schooljaar zijn in volle gang. Zodra de MR heeft
ingestemd, informeren we u bij welke leerkracht(en) uw kind(eren) in de groep komt.

Geslaagd
Gefeliciteerd met het behalen van het typediploma!
Mathijs Rotsma, Rixt Menzel, Leonie Middel, Rixt Otten, Mirte Krottje, Frank van der Veen, Femke
Plaizier zijn allemaal geslaagd met een hoge aanslag per minuut en een goed cijfer!

Schoolreisjes
Vandaag zijn bijna alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 met elkaar op schoolreis. Wat een spanning
en plezier om samen een dag op stap te zijn! Wat zijn we blij als aan het eind van de dag iedereen
weer heelhuids uit de bus stapt!

AVG Privacywetgeving
Zolang de school nog geen toestemming van ouders gevraagd heeft voor het plaatsen van foto’s van
hun kind(eren) in diverse social media, zullen we hierin terughoudend zijn.
Via de vereniging PCBO Leeuwarden krijgen de scholen informatie en formulieren aangeleverd. Hier
is het wachten op.

Nieuws van buiten de school:
Antwoorden op uw opvoedvragen bij Opvoedpunt Leeuwarden
Opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar u al uw opvoedvragen kunt stellen. Geen
opvoedonderwerp is te gek! Stel uw vraag digitaal of loop binnen tijdens een van de
inloopspreekuren. Zodat u met een opvoedadviseur/pedagoog, in een persoonlijk gesprek, naar een
oplossing kunt zoeken.
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U kunt zo bij het Opvoedpunt binnenlopen:
- Telefonisch: 088 - 22 99 44 3.
- Digitaal: info@opvoedpuntleeuwarden.nl / www.opvoedpuntleeuwarden.nl (chatten kan ook).
- En tijdens de inloopspreekuren, deze vindt u op de website.
Opvoedpunt Leeuwarden is een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de
Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân.

Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:

Flyer van het Opvoedpunt
Kinderactiviteiten in het Fries Museum
Tijgerlezen
Pinkstival

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

5

