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nummer 9

Kind op maandag
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de
dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die
verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats
daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het
verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze
periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem
toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt
een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet
kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van
Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten
bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de
kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de
hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor
mensen doet.
Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun
geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen.
We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Meertalige Weken
In mei heeft bij ons op school meertaligheid centraal gestaan. Er was veel aandacht voor de
moedertaal van ouders, grootouders, buren, enz. We stonden er versteld van hoeveel talen in een
groep voorkomen. In de groepen 1/2 is een versje door moeders vertaald in verschillende talen zoals
Grieks, Vietnamees en Tsjechisch. Het thema boerderij viel erg in de smaak.
In groep 3 stond de ‘berenjacht’ centraal.
De groepen 4 t/m 8 hebben Fryske sporten gedaan en taalschatten verzameld. In groep 7 en 8
konden de kinderen al aardig in het Fries lezen. Ze oefenden namelijk in toneellezen.
Omrop Fryslân heeft gefilmd op onze school en het Friesch Dagblad heeft de ‘bedenker’ van Taal Yn
Byld, Janke Singelsma op onze school geïnterviewd.
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Hulp van ouders
We willen alle ouders en andere deelnemers bedanken die zich ingezet hebben om de meertalige
weken tot een succes te maken. We hopen dat u net zo enthousiast bent als onze leerlingen!

De Centrale Eindtoets
Alle kinderen die in groep 8 zitten maakten 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 38 leerlingen is: 533,4. Deze score ligt onder het
landelijk gemiddelde van 535,9.

Nieuws van dBieb

VakantieBieb, ’t zomercadeautje van de bibliotheek
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. Kinderen die
gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat
doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en bevat 30 titels voor 4 leeftijdscategorieën: 9 titels
voor 6-9 jaar, 9 titels voor 9-12 jaar, 6 titels voor 12-15 jaar en 6 titels voor 15-18 jaar. Kinderen
kunnen genieten van onder meer Keesie Kippenkop-de rioolridder van Jozua Douglas, Gips van Anna
Woltz, jongeren hebben de keuze uit o.a. Wild van Mel Wallis de Vries en De afstand tussen jou en
mij van Marina Gessner.
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De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App
Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Hilde Brons, leesconsulent

Schoolreisjes
Vrijdag 7 juni zijn bijna alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 met elkaar op schoolreis geweest. Wat
een spanning en plezier om samen een dag op stap te zijn! Iedereen was blij toen aan het eind van
de dag iedereen weer heelhuids uit de bus stapte!

ANWB Streetwise
Vrijdag 14 juni en maandag 17 juni zijn de instructeur van
ANWB Streetwise op school. Alle groepen krijgen een praktische verkeersles.
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IKC-vorming
Achter de schermen zijn we druk bezig met bouwadviesbedrijf Sweco, om de verbouwing
van onze school tot een mooi IKC te realiseren.
We hopen in de zomervakantie te starten met de binnenkant van de school. Na de
zomervakantie komt het aanzicht van de school aan de beurt.
Facebook via onze website
Regelmatig zetten we berichten en foto’s van verschillende activiteiten op Facebook. Via onze
website kunt u een kijkje nemen op Facebook (u hoeft zelf gen Facebook te hebben). Als u op het
Facebook logo klikt komt u er automatisch op.

Laatste Schooldag op donderdag 11 juli
Onderstaande uitnodiging heeft u wellicht al gelezen. We verwachten een spetterende laatste
schooldag en hopen het muzikale optreden samen met alle ouders te beleven!

Een fijn en ontspannen weekend gewenst!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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