Zomer-editie
2016
De Schoolkrant

In dit nummer:
Blz:
1
2
3
4
5
6
7
8
11
14
17
20
22
25
28
31
34
37
40
43

Van de Directie / Vakanties en vrije dagen 2016-2017
Van de OR
Waar zijn wij mee bezig ?
Interview met…
Een dag uit het leven van…
Even voorstellen….
Kookrubriek
Franeker Groep 1
Franeker Groep 2
Larix SO 1
Larix SO 2
Larix SO 3
Haydn SO 4
Haydn SO 5
VSO 1A
VSO 1B
VSO 2A
VSO 2B
Belevingsgerichte groep
Kleurplaat

De schoolkrant “It Twalûk”
Redactie:
Tamar Rijpstra
Daphne Doting
Nieske Eisma
Marije Kalsbeek
Hendrik de Vries
Mailadres redactie:
schoolkrant@ittwaluk.nl
Druk:
De Paperclip Stiens

Blz. 1

Van de Directie….
______________________________________________

Beste ouders, verzorgers,
Over een paar weken hebben we al weer schoolvakantie. Het jaar is voorbij gevlogen.
Afgelopen jaar is er weer een hoop gebeurt. We hebben meegedaan aan de
buurtschoonmaak, er is heel veel hout gekloofd, er zijn certificaten gehaald, stages gelopen,
kunstwerken gemaakt enzovoort.
Op dit moment zijn we bezig met het indelen van de groepen voor komend schooljaar. Ook
kijken we welke docenten op elke groep komen. Zodra dit bekend is informeren we u daar
over.

Namens het team wensen we u alvast een hele fijne zomervakantie met mooi weer en lange
zomeravonden.
Met vriendelijke groet,

Saskia van Maanen
Teamleider a.i.
VSO it Twalûk,

=======================================================================

Vakanties en vrije dagen
Evaluatiemiddag voor VSO!

woensdagmiddag 6 juli 2016 (vanaf 12.15 uur)

Zomervakantie voor alle leerlingen

zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2016

Vakantie 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie,
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie ( goede vrijdag en
paasmaandag)
Meivakantie (inclusief koningsdag)
Bevrijdingsdag (=vr)
Hemelvaartweekend (do en vr)
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag Laatste dag
15-10-2016 23-10-2016
24-12-2016
8-1-2017
18-2-2017 26-2-2017
14-4-2017 17-4-2017
22-4-2017
5-5-2017
25-5-2016
5-6-2017
22-7-2017

30-4-2017
5-5-2017
26-5-2017
5-6-2017
3-9-2017

De extra vrije dagen voor het schooljaar 2016-2017 zijn nog niet bekend: dit volgt z.s.m.

Blz. 2

Van de Ouderraad….
______________________________________________

Ditmaal wil de OR u nogmaals het belang van de koffieochtenden aangeven. We hebben
deze ochtenden twee keer georganiseerd omdat er toch behoefte aan is. Het samenzijn,
elkaar vertellen over wie we zijn en in welke groep ons kind zit geeft een band. De meesten
onder ons zien elkaar niet vaak. Vooral als je kind wordt opgehaald door de taxichauffeur.

Het samen praten over de eventuele problemen thuis en op school maakt het voor jou als
ouder duidelijk dat je niet de enige bent. Soms werden er spontaan oplossingen
aangedragen. De herkenning van het gedrag van je kind kun je delen. Erover praten. Elk
kind op it Twalûk heeft een indicatie gekregen om hier geplaatst te worden . Er kwamen
vele onderwerpen ter sprake. Een aantal geef ik het in het kort aan:







Over school, over de communicatie op school
Mogelijkheid om kinderen samen te laten spelen.
Over opvangmogelijkheden
Over speelgoed.
Pgb-aanvraag
Behoefte om vaker bij elkaar te komen.

Kortom gesprekstof genoeg en tijd te kort. Niet elke ouder is in gelegenheid om te komen. We
zoeken voor volgend schooljaar een nog beter tijdstip om dit in te vullen. Maar één ding is
zeker dit samenzijn is belangrijk en fijn om elkaar te ontmoeten.

Tot volgend jaar en we wensen iedereen een goede zomervakantie toe.

Blz. 3

Schrijven Leer Je Zo
Henk Schweitzer

Waar zijn wij mee bezig..….
______________________________________________

Sinds vorig schooljaar wordt in een groot aantal groepen gewerkt met de schrijfmethode
“Schrijven Leer Je Zo”
In tegenstelling tot de meeste schrijfmethodes worden de blokletters aangeboden. Geen
lusletters.
Waarom?
• Blokletters zie je overal om je heen.
• Schrijft niet langzamer! Efficiënter!
• Letters komen grotendeels overeen met de leesletters.
• Letters zijn eenvoudiger: simpele vorm en helder.
• Leesbaar!
• Ondersteunt het leesproces.
De methode is speels en uitdagend. Zo worden er regelmatig bewegingstussendoortjes
aangeboden.
De start van de les begint met een vaste instructie op het digibord.
Daarbij krijgen de leerling o.a. de gelegenheid om de letter te oefenen op het digibord.
De leerlingen leren ontspannen schrijven met nadruk op vorm, grootte en bewegingsrichting
van de letters/woorden.
Van groot
naar klein

Van langzaam naar
snel (ritme en maat)
- 6 tellen
-4 tellen
-2 tellen
-zoveel mogelijk
letters in 6 tellen

Van zwaar (drukken)
naar licht (drukken)
De leerkracht gaat direct na de les de resultaten met de leerling bespreken.
De meeste leerlingen ervaren de schrijflessen als plezierig. Niet alleen omdat de
oefeningen duidelijk zijn en ze resultaten boeken, maar ook zorgt de schrijfles voor een
zeker rustpunt in de week.
Anneke van der Leij (ib)

Blz. 4

Interview met…..Ingrid Bellekom
______________________________________________

1. Wat is uw naam?
Mijn naam is Ingrid Bellekom.
2. Hoe oud bent u?
Ik ben 50 jaar oud.
3. Waar woont u?
Ik woon in Stiens.
4. Heeft u kinderen?
Ja ik heb 1 kind.
5. Wat is uw hobby?
Iets met dieren en hondensport.
6. Wat is uw lievelingskleur?
Mijn lievelingskleur is roze.
7. Wanneer bent u jarig?
Ik ben 28 maart jarig.
8. Waar bent u bang voor?
Ik ben bang voor hoogte.
9. Waar gaat u het liefst heen op vakantie?
Canarische eilanden.
10.
Heeft u huisdieren?
Ja ik heb 3 honden en 5 alpaca’s.
11.
Wat voor werk doet u op It Twalûk?
Ik doe personele financiële administratie en de ESF administratie.
12.
Hoe lang werkt u al op It Twalûk?
Ik werk al sinds 2005 op It Twalûk.

Door Sharona en Emma gemaakt.

Blz. 5
Een dag uit het leven van….Hylke Agema
______________________________________________

Hoi! Ik ben Hylke! Ik ben twaalf jaar en woon met mijn broers Jurre van
9, Fimme van 3, zus Jiska van 6 en mijn heit en mem in Wyns. Dit is mijn
kamer. ’s Ochtends moet mijn moeder heel vaak roepen dat ik uit mijn
bed moet komen. Maar als het een schooldag is heb ik NOOIT zin om op
te staan! Ik wil graag zelf uitzoeken wat ik aan trek… helaas mag ik niet
elke dag een joggingbroek aan…. Jammer he!

Na het ontbijt ga ik haren
kammen en tanden poetsen.
Maar dan is Sijke er al met de
taxi en moet ik weg…. Over
school vertel ik niks! Mijn
vrienden zijn leuk, maar werken;
daar houd ik niet van. Ik speel
veel liever! Zoals hier, na school,
lekker met de duplo! Ik ben dol
op het bouwen van kranen en
sirenes!

Na het eten mag ik vaak nog even
televisie kijken of op de tablet. Ik krijg
dan mijn pilletjes tegen de bibbers en
drink dat weg met warme melk. Ik kan
niet slapen als ik geen warme melk heb
gehad!!

Maar ik speel ook vaak buiten hoor, met
de skelters bijvoorbeeld of lekker
zwemmen in de Dokkumer Ee. Dat doe ik
dan met Jurre en Jiska en andere
kinderen uit Wyns. Na het spelen ga ik
eten. Hier eten we buiten. Ik lust alles,
zelfs spruitjes. Maar ik ben dol op
pannenkoeken!

Om half acht gaan
Jurre, Jiska, Fimme en ik
tegelijk naar bed. Ik deel
een grote kamer met
Jurre. Hij leest dan nog
Donald Duckjes en ik
speel met mijn knuffels.
Dan komt mem en stopt
ons in. Welterusten!

Blz. 6
Even voorstellen…..Theo Holwerda…..
_____________________________________
Ik ben dit jaar nieuw begonnen op it Twalûk. Hoog tijd om me eens voor te
stellen. Ik ben Theo Holwerda en geef dit jaar de GVO les op vrijdag aan de SO
groepen SO 4 en SO 5. Dit doe ik op de Haydenstraat. Ook geef ik nog les aan
de SO groep in Franeker.
Ik ben getrouwd en heb 2 dochters. Rixt is 18 jaar en Marte is 16 jaar.
Van maandag tot donderdag geef ik les op de Pietbakkersschool in Sneek. Dit is
ook een speciaal onderwijs school. Hier geef ik les in de VSO3 en deze
leerlingen zijn 16/17 jaar. Mijn hobby’s zijn drummen in een band en fotografie.
Verder hou ik erg van geschiedenis.
Wat is GVO en wat doe ik op de vrijdag in deze groepen?
GVO betekent Godsdienstig Vormings Onderwijs. Vooral het woordje
vorming is belangrijk want het is absoluut niet mijn bedoeling om de
kinderen te bekeren. Dit is ook niet mijn opdracht omdat de openbare
school geen voorkeur uitspreekt voor een levensbeschouwing. Iedereen is
welkom!
Hoe kom ik dan hier terecht?
Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar onderwijs aandacht schenken aan de
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving, en aan onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die
waarden (o.a. artikel 46 van de WPO, Wet op het primair onderwijs).
Ik word dus ook niet door de openbare school betaald, maar door het PC GVO. Namens hen geef ik
de lessen op it Twalûk .
Wat doen we?
GVO helpt kinderen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen,
Ze raken vertrouwd met de Bijbelse verhalen, maar ook andere verhalen. Ze geven uitdrukking aan
eigen ervaringen in hun leven en als wereldburger leren ze respect te hebben voor andere geloven,
levensovertuigingen en culturen.
In mijn lessen ga ik uit van thema’s waarbij verschillende verhalen aan bod komen. Bijvoorbeeld het
thema onderweg. Hier hebben we het gehad over Abraham die op weg ging, maar dat ging allemaal
nog niet vanzelf. We praten over de Bijbelverhalen en wat we daar zelf mee kunnen. Ook praten we
over andere verhalen. We hebben het bij onderweg ook gehad over vluchtelingen. Ik heb het
verhaal verteld van Kikker en de vreemdeling. Zijn vluchtelingen welkom of niet?
Onderweg… Hoe is dat voor de leerlingen? Ook zij zijn onderweg, hoe gaat hun weg? Gaat het
zwaar, de berg op? Hebben we voor de wind… Gaat het allemaal prima of….. gaan we door een
dal? Samen met de leerlingen ga ik mee op weg.
We vertellen, we luisteren naar elkaar, er zijn liedjes. Ook doen we vaak een verwerking zodat we
nog eens even terug kunnen denken waar we het over gehad hebben.
Elke vrijdag kunt u me in Franeker of Leeuwarden tegenkomen. Dit zal volgend jaar ook weer zo
zijn.
Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? U bent van harte welkom en ik ga graag met u in
gesprek.
Met vriendelijke groet Theo Holwerda

Blz. 7

De kookrubriek
______________________________________________

In Franeker is het de afgelopen jaren een traditie om in de laatste schoolweek een
Broodje Bratwurst met de leerlingen te maken. Het thema is dan vrije tijd/ vakantie.
Waar kun je naar toe op vakantie? Hoe ziet dat land eruit? Wat eten ze daar?
Zo ook hebben we het over Duitsland gehad en is het spontane idee ontstaan om
een Broodje Bratwurst te maken, ieder jaar is dit weer een succes!
Om jullie mee te laten genieten van deze buitenlandse lekkernij, is hierbij het recept:

Ingrediënten en materialen:
 Harde witte broodjes
 Braadworstje varken of rund of een echte Bratwurst
 Mosterd
 Zuurkool
 Braadboter
 Braadpan
 Steelpannetje
 Spatel
 Mes
 Borden

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6

Verwarm de oven voor. Pak vervolgens een braadpan en zet deze op
het vuur. Doe de braadboter in de pan
Wanneer de boter heet genoeg is doe je de worstjes in de pan
Zet een klein steelpannetje op het vuur met een laagje water en
verwarm de zuurkool zachtjes
Wanneer de oven warm is bak je de broodjes af
Wanneer de worstjes gaar zijn, de zuurkool warm en de broodjes
afgebakken zijn, kun je de borden klaar zetten. Snijd de broodjes open,
leg het worstje ertussen, voeg mosterd naar wens toe.
Een broodje Bratwurst is erg lekker met een beetje zuurkool ertussen,
maar ook zonder zuurkool smaak het heerlijk!
Smakelijk eten!!

Blz. 8

Franeker groep 1
______________________________________________
Het is alweer tijd om te vertellen over het schooljaar van groep 1 en 2!
Het is omgevlogen! We hebben van alles beleefd en geleerd. Leuke dingen, soms ook
minder leuke…
Juf Daphne is een poos ziek geweest. Daardoor waren er allemaal veranderingen, die soms
moeilijk waren en onzeker maakten. Maar gelukkig is ze nu alweer een tijdje helemaal beter
en weer op woensdag, donderdag en vrijdag op school.
Leuk waren natuurlijk vooral de uitstapjes, meestal in het kader van de thema’s: We zijn
naar de bakker geweest, naar het park, het glasatelier en zelfs naar de koning en koningin!!
Het schoolreisje ging naar Sanjes Fertier en was een succes! De dieren waren lief, het
natuurmuseum mooi en leerzaam en het speelpark leuk en vol actie! Moe kwamen we weer
op school. Toen hebben we ook afscheid genomen van onze stagiaire Lusanne, die voor
het laatst was. Juf Lusanne is geslaagd voor haar diploma!
Volgend schooljaar gaat het een beetje anders in Franeker: we nemen afscheid van alle
kinderen van groep 3 en gaan door met ons groepje. Daarvan vormen de oudste kinderen
‘de nieuwe groep 3’.

Blz. 9
De kinderen hebben getekend over feest in de klas,
de nieuwe speelgoedgarage, auto’s en tractors!

Blz. 10

Belibje It Mar, kort verslag in foto’s.

Op weg naar de bakker in Akkrum!

Suikerbolletjes draaien, het plakt wel.

De dûmkes kunnen op de bakplaat gelegd worden.

Bakker Boonstra maakt Fryske Dumkes!

De dûmkes kunnen geteld worden.

Een zeer geslaagde dag!!

Blz. 11

Franeker groep 2
______________________________________________
Sinds enkele weken hebben we kookles. We doen samen met juf boodschappen en we
koken voor de hele klas. We hebben o.a. al een milkshake, worstenbroodjes en
hamburgers gehad.
We werken aan het thema vrije tijd. We hebben het over sporten en over dieren. De
hond van juf Titia is een ochtend in de klas geweest. Dat vonden we erg leuk.
Vorige week maandag zijn we gaan zwaaien naar de Koning en Koningin die op
bezoek waren in Franeker. Het was een leuke dag.
We kijken allemaal uit naar de vakantie en we hebben zin in volgend jaar want dan
gaan we met z’n allen naar de Haydn.
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Groetjes de kinderen en de juffen van groep 2
Streekbezoek koningspaar
Kining en kiningin bezoek in franeker
hekken bij het stadhuis swijen(zwaaien) en koets
In harlingen sexbierum leeuwarden
Jurjen

Luchtmachtdagen Leeuwarden
Met papa ben ik naar Leeuwarden geweest.
Ik heb vliegtuigen gezien: Straaljagers, F-16’s en
nieuwe vliegtuigen. We hebben klein vliegtuigjes
gekocht en een shirt. Het was leuk.
Albert-Jan
Luchtmachtdagen Leeuwarden
Ik heb vliegtuigen gezien en ik heb 4 model vliegtuigjes gekregen
we zijn met de trein daar heen gegaan daarna zijn we met bus
naar de vliegbasis Leeuwarden we haden een hele leuke dag
gehad en we zijn met bus naar statsion Leeuwarden gegaan en
daarna weer met d trein weer naar franeker gegaan daarna werd
ik weer bij mama gebraccht
Rens

Blz. 12

Buiten spelen
Hutten bouwen vind ik leuk.
Dat doe ik buiten samen met Divayo.
De hutten maak ik met blokjes….zo
Juneydi
Glasatelier
We zijn bij het glasatelier geweest
Ik vond heel leuk om glas te verven,
Ik heb een schaaltje gevervd
Ik vond die poes van glas leuk
Tarik
Glasatelier
We zijn naar het glasatier geweest w
e heben ge verft en we heben kupkajes gehat
Menno

Ik vind sporten leuk
Op maandag ga ik naar fitness, dat vind ik een beetje leuk.
Gymmen en zwemmen vind ik heel leuk. Ik zwem al in het
diepe bad.
Benjamin
Paardrijden
Ik mag het paard poetsen op de zorgboerderij, vegen en stallen
schoonmaken. Ik heb zondag paardgereden. Dat vind ik erg
leuk. Soms mag ik de konijnen aaien
Douwe Oane
Sport
Voetbalschoenen kan je hard hoog schieten
Mahsuni
Zwemmen
Op maandag zwemmen we
Duiken: handjes en dan ga je onder water.
Hakken, plakken, tenen.
Ik vind een zwemmen
Femke
(zelf getypt: G,glg;gggkggkg)

Blz. 13

KOKEN MET JUF JANNEKE

Kinderfruitsmoothies
Wat je nodig hebt voor 4 glazen
- 1 banaan, in grove stukken
- 1 mango, in grove stukken
- 50gr frambozen
- 50gr aardbeien
- 250ml amandelmelk (ongezoet)
- 1tl honing

Wat je gaat doen
Doe alles in de blender, goed
blenderen en daarna uitschenken! Als
je de smoothie nog iets te dik vindt dan
voeg je nog wat extra amandelmelk toe
in de blender.

Blz. 14
Larix SO 1
______________________________________________

De zomervakantie begint over 4 weken. De laatste krant was in januari en ondertussen
hebben we gewerkt aan de verplichte thema’s en hebben we verschillende uitstapjes
gehad. Tijd om even terug te blikken. Thema de winkel; winterkleding. Wat trek je aan als
het koud is? Een bontmuts, winterjas, een paar wanten, gebreide sjaal en muts. Thijs en
Toetsie hadden van alles te koop in hun winkeltje. Het spelen met geld, betalen. Het
uitspelen van klant en verkoper. Meten met een sjaal. De kinderen mochten om de beurt
op een sjaal liggen en dan kijken wie is langer/korter? Als afsluiting van het thema zijn we
met de stadsbus naar winkelcentrum het Zaailand geweest. Op de roltrap naar boven en
beneden. Etalages bekijken met winterkleding en in het
restaurant wat drinken met een koek. Een hele leuke ervaring,
waar de kinderen ontzettend van hebben genoten.
Daarna kwam het voorjaar. Om school werden de bomen
gekapt. Een vogelhuisje werd uit de boom gehaald. Voor ons
aanleiding om te werken over vogels in de lente.
Grote boomstammen werden in de kring gezet. Eerst meten,
zagen en voelen hoe zwaar zo’n stam wel niet is. Zelfs Hedzer
onze sterke man in de klas had het zweet op zijn voorhoofd!
Kleurrijke vogelhuisjes met een musje werden er geplakt en
paaseitjes in de zelfgemaakte nestjes verstopt. Ook het
zoekspelletje van “kerre kerre kiet kiet kiet” werd eindeloos
herhaald.
Nu sluiten we het jaar af met het thema “vrije tijd” met het accent op kamperen/ logeren.
Een mooi thema om te kijken wat je allemaal kunt doen in de vakantie. Als je veel vrije
dagen hebt. Thijs en Toetsie kamperen en picknicken op onze kleine minicamping in de
kring. En er worden tentjes gebouwd buiten op het plein en in de klas.
Het schoolreisje ging naar Sanjesfertier in Veenwouden. De
kinderen konden er heerlijk spelen en patat eten. Ook is er
nu een klein dierenpark bijgekomen. Zeker een aanrader!

Blz. 15

We begonnen dit schooljaar met elf kinderen en eindigen
met twaalf kinderen. Na de meivakantie kwam Alejandro
Weistra erbij. Nu staan we weer op zo’n punt van afscheid
nemen, want Reslyn, Prayan, Milad, Hedzer en Fox gaan
allemaal naar groep twee. Noëlla, Arnoud, Leander, Vaisam,
Anas, Sophie en Alejandro blijven in onze groep en er
komen waarschijnlijk weer nieuwe leerlingen bij na de
zomervakantie.
Mij rest nog alle lezers een fijne vakantie toe te wensen.
Geniet ervan.
Een simmergroet van Auck, Dorothy, Nathalie, Beitske en
Annalys

Alejandro speelt bij de zandtafel

Sophie
slaapt in de tent, het is donker op de
camping.

Reslyn kampeert met papa
in de tent.

Blz. 16
Ook bouwen we onze eigen tentjes

Blz. 17

Larix SO 2
______________________________________________

Hallo allemaal,
Groep 2 heeft het afgelopen half jaar heel verschillende thema’s behandeld.
We begonnen in januari/februari met het thema verkeer en dorp/stad, deze keer met de
nadruk op de verschillende vormen van vervoer in een dorp en een stad. Als afsluiting van
het thema en tevens het schoolreisje zijn we met de stadsbus naar het station gegaan en
van daar met de trein naar Sneek. In Sneek hebben we het spoorweg museum bezocht. Ze
hebben daar verschillende model spoorbanen die de kinderen kunnen bedienen met
knoopjes. De kinderen vonden het prachtig om de treinen te bedienen.
In maart/april hebben we het thema winkel behandeld met de nadruk op de groente en
fruitwinkel.
Wat zijn er een boel soorten groente en fruit en niet iedereen vind alles even lekker.
Tijdens een les konden we allerlei verschillende soorten groente en fruit proeven in de klas.
Ook hebben we een uitstapje naar de kassen van Hartman in Sexbierum gemaakt waar we
konden zien hoe paprika’s en komkommers werden verbouwd, we hebben gevoeld hoe
warm het wel niet was in de kassen en ook hier hebben geproefd van de tomaten,
komkommers en paprika’s
We zijn nu nog volop bezig met het thema vrije tijd en gaan de volgende onderwerpen
behandelen: Wat vind je leuk om te doen, waarom wel en waarom niet.
Ga je wel eens logeren?
Ga je alleen ergens slapen of met je familie, heb je weleens heimwee?
Waar kun je in slapen als je op vakantie gaat?
Dus nog genoeg onderwerpen tot de vakantie
Dinsdag 14 juni zijn we naar de boerderij van juf Anita geweest, wat hebben de kinderen (en
de meester en juffen) zich daar geweldig vermaakt. Terwijl het in Leeuwarden pijpenstelen
regende hebben wij een droge dag gehad en hebben we heerlijk buiten kunnen spelen, eten
en drinken.
De waren legio mogelijkheden om ons te vermaken: skelters, een bmx fiets, trampoline,
nestschommel, klimhuisje, een echte boot om mee te varen. En dan nog allemaal
verschillende beesten: poezen, een hond, kippen en de pony’s en paarden. Ze mochten de
paarden brokjes geven, sommige kinderen vonden dat nog wel een beetje eng want zo’n
paard is toch wel heel groot als je er zo dichtbij staat. Nadat we gegeten hadden mochten
de kinderen op de pony Dolly rijden, dat was voor bijna alle kinderen een feest en voor we
het wisten was het alweer bijna tijd om naar school te gaan. De kinderen vertelden de
volgende dag wat ze het leukste vonden op de boerderij:
Samir: de trampoline.
Puck: het paardrijden.
Noa: alles.
Sander: het varen in de boot
Sebastiaan: de nestschommel
Umaru: de skelter

Daniek: de trampoline
Floris: de poesjes en de kippen
Ronaldo: het varen in de speedboot
David: alles
Erin: de stuntfiets (bmx)
Irene: het paardrijden.

Alle juffen en meester van groep 2 wensen iedereen een heel fijne zonnige vakantie:
Bas, Sophie, Meta, Anita, Roelie, Trynke en Netty

Blz. 18

Op schoolreisje naar juf Anita…
Ponyrijden, bootje varen,
beesten knuffelen, skelteren en
fietsen er was zo veel te doen!!!

Blz. 19

Blz. 20

Larix SO 3
______________________________________________

Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het nog even hard werken aan de
eindevaluaties. Het is altijd fijn om te zien dat alle kinderen, ieder op zijn eigen manier,
vooruitgang heeft geboekt. In de klas is het thema vrije tijd aan de orde. Daar hebben we
allemaal een andere voorstelling van. De één vindt het lekker om in bad te zitten met
komkommer op de ogen en de ander vindt het heerlijk om in zijn vrije tijd een patatje te eten
bij pake en beppe.
Ook vrije tijd besteding was het SCHOOLREISJE! Wat was het leuk! Met z’n allen in de
auto en bus naar Sanjesfertier. Daar aangekomen stond de limonade al klaar. Ons hoekje
was bij de zandbak. Daar zit altijd een juf voor als er iets is te vragen. Want de kinderen
zitten natuurlijk niet stil! Het spookhuis was nieuw en ……..ENG! Donker en rare lichten,
een grote spin op de klimbuis, en als je erin moest, moest je door allemaal griezelige
slierten. Dat was voor enkele kinderen al een sensatie!
Het verkeerspark was ook geweldig. Racen in de trapauto’s over de wegen van
Sanjesfertier. Mét rotondes, zebrapaden en verkeersborden. Dat werd herkent, en dat is
dubbel leuk! Er werd natuurlijk niet al te streng op de regels gelet. Het is tenslotte
schoolreisje nietwaar?
Na een heerlijk bord patatje mét en zoveel drinken als je wil, zijn we naar het dierenpark
gelopen. Wat was dat ook prachtig. Van kameel tot cavia, alle soorten dieren waren er te
bewonderen. En wat was dit park ook mooi gemaakt. Bankjes om op te rusten…..jaja,
sommige kinderen hebben daar ook behoefte aan……speeltoestellen en dat allemaal
tussen veel groen. Nog even een ijsje en voor het laatst in je favoriete attractie en toen was
het alweer tijd om terug naar school te gaan. Daar hebben we de Twalûk shirtjes weer
uitgetrokken en konden we moe maar zeer voldaan weer naar huis.
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Ik bibber want ik ben bang in
het spookhuis.
Jade
Een weekje later was het alweer feest. Met zijn allen
naar het theater. De voorstelling “Plu”. In de klas
hadden we ons al voorbereid op het hele gebeuren.
Wat is fantasie en wat is werkelijkheid. Is alles wat je ziet in het theater echt? En kun je zelf
ook met de paraplu in de hand bedenken dat het een paard is, of een hengel of een draak?
Nou, ik kan u vertellen dat kunnen deze kinderen!
De auto’s hebben we geparkeerd in de parkeergarage en wandelend zijn we naar de
Harmonie gegaan. O wat een mooi gebouw! Vanuit de verte zagen we het rode, en het
ronde en het vierkante en de letters!!!!! Door de mooie glazen deur naar binnen en daar
allemaal trappen en nog meer kinderen met hun juffen en meesters. Wij gingen helemaal
naar de bovenste verdieping. En zittend in het rode pluche hebben we ons mee laten
voeren in de wereld van “Plu”. Na de voorstelling kwam Maartje nog even met de kinderen
praten hoe ze het vonden. Een hele ervaring rijker zijn we weer terug naar school gegaan.
En nu worden er tenten in school gemaakt, in slaapzakken liggen en spelen dat we op de
camping zijn, en…… hebben we nog een excursie naar Cambuur in de planning.
En welke kinderen gaan ons na de zomervakantie verlaten? Dat zijn Alicia, Dennis, Tiffany,
Sil, Jade en Quinten! We gaan jullie missen hoor, maar we wensen jullie een fijne tijd daar
op de Haydn.
Voor iedereen eerst een fijne zonnige vakantie gewenst!
De juffen van groep 3

Dennis en Annamary kijken naar
de kameel. De kameel heet
Komail.

Rick en Ruben op het
springkussen.

Komail

Ruben
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SO 4
______________________________________________
Beste ouders/verzorgers,
Wat is het schooljaar snel gegaan zeg! De zomervakantie staat weer voor de deur.
Na de meivakantie hebben we er een nieuw jongetje bij gekregen. Hij heet Samuel. Hij
heeft zich hieronder even voorgesteld.
Wat hebben wij afgelopen schooljaar veel gedaan en geleerd!
Op dinsdag 10 mei gingen we op schoolreisje naar Duinen Zathe in Appelscha. Wat
hebben we een leuke dag gehad! De kinderen hebben zich prima vermaakt. Hieronder
hebben ze er over geschreven en getekend.
Onder het mom van gezond eten, hebben wij een smaakles gehad. We hebben proefjes
gedaan met verschillend eten.
Tevens hebben wij prachtige kleedjes gemaakt van vilt met juf Micha!
En we zijn met z’n allen naar de luchtmachtdagen geweest. Wat waren er leuke en mooie
dingen te zien. Wat deden ze toch knappe vliegkunsten met straaljagers.

Cynthia vond de straaljagershow fantastisch!
Ik ging in de rups

ik ging leuk in de water glijbaan met danny en ook nog met jihen

ik ging leuk in de bots auto’s ik ging nog aleen in de waater glijbaan ik ging later nog mijn
be kienie ik ging ook nog op de tranpooliene met danny hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhil
vaak op de glijbaan ik ging ook hil hart lagen
Maya
ik ging in de rups mem
in het spookhuis met juf
waterglijbaan was leuk
Rixt
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Ik ging in de rups ik ging
in de water glijbaan met maya ik was met dannyfemkeinde
spookhuis ik ging in de bots autos we gingen ijsjes eten en het was eght leuk nog en ik
ging ook men bekienie aan doen en patat eten ik vond het lekker
Jihan

Hunter op de glijbaan

Jihan en Aleida
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Hanien heeft het spookhuis getekend
Hunter heeft ook het spookhuis getekend

Hylke heeft de trampoline en de achtbaan getekend

Ik ben Samuël
En ik ben 9 jaar
En me hoby is voetbalen
En ik heb twee broetjes
En me lievlins eten is pasta
En ik heb een bril
En ik ben goed in lezen
En ik heb ook nog een papa en
mama
En ik logeer bij tjitte en Wendy
Groetjes van Samuël

Ik vond het schoolreisje leuk.
Ik ben in de rups geweest.
In het spookhuis op de trampoline.
In de blauwe boot werd ik misselijk
en toen moest ik overgeven. Toen naar
juf toe. Later was het over.
Ik heb patat gegeten met een frikandel.
Groetjes Aleida

Ik ben in de achtbaan geweest en het spookhuid en dat was echt leuk.
En ik ben van de waterglijbaan af geweest he.
Ik heb patat en een frikandel gehad. Later heb ik nog een ijsje gehad.
Ik vond het leuk in de bus.
Groetjes Danny
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SO 5
______________________________________________
De belevenissen uit SO 5
Het is alweer bijna het eind van het schooljaar. Wat is er hard
gewerkt dit jaar. We hebben veel nieuwe dingen in school
geleerd, maar ook buiten de school. Uitstapjes naar het
“Natuurmuseum Fryslân”, het “Noord Nederlands Orkest en
naar de vliegbasis. Van wol en vilt hebben we kunstwerken
gemaakt. In de binnentuin hebben we geholpen met het maken
van een hut van wilgentenen. Ook hebben we yoga geoefend.
Dat viel niet mee. We moesten erg om onszelf lachen. We
deden mee met de Koningsspelen, maar het leukste uitje was
toch echt ons schoolreisje naar “Duinen Zathe”. Wat een
heerlijke dag was dat. Het weer was prachtig en het park was
niet zo vol, zodat we niet hoefden te wachten bij de attracties.
De hele dag konden we spelen en daarna weer heerlijk in de
grote bus uitrusten.
Nu is het tijd om afscheid te nemen
van de SO, want volgend schooljaar
gaan jullie allemaal naar het VSO.
Spannend hoor, zo’n nieuwe stap.
Wij wensen jullie een hele leuke tijd
daar. Wij vonden het een geweldig
schooljaar en gaan jullie allemaal
missen.

Toppers,het gaat jullie goed!
Groeten van juf Martha, juf Sandra en juf Annemarie.
Irene,
Ik fiets elke dag met jurjen naar school.
We kijk elke dag goed uit. we kijken eerst acht
rom en steek dan ons vinger uit.
En spelen buiten. In de neste schommel.
Voetballen en scheet bord. Ik zit bij taal bij
meneer de wit. Dat gaat wel heel goed.

Jurjen,
Ik heb fiets eczamen ge daan. De waare meer kindren die
moesten fietsen.
We moest onze hand uit steeken als we de bochrt om gingen.
De mensen met de hesjes aan keken op ik het goed gigeg.
Ik ben ge slaagt en ik ben bij het gemeenst huis ge weest.
Hier kreg ik mijn diploma van de wethouder.
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Tim
Straaljager. Was
leuk. Veel mensn

Vishal
R is oweer.Ik ben nit
bqng.
Het regnt heel erg.

Virdis,
Neem faak speen goet mee.
Pleemoobl padn. Speel met
liannu. Graag reknun.
Biutn splee ik met rixt
Pakiutj.

Maud,
ben Maud. vont leuk op het sgool reis je.
Blawe bank Leuk. gig voor en naar agter, ok
gin hij heel hoog.
Ben ik in de vlinder ge gan. Zat met juf
Sandra in.
We ginen heel hoog. door de boogt.
hebben paatat, krooket en ijs geget. Het
lekker.

Kim
Ik mot in de keuken helpel mat juf jenet.
Stok brood snijden. Ik mag soep eet.
Het was heel leuk. Schoon maak in de spoel
keuken.
Ik wil nog eens.

Lianne
In de keuken geholpen.
We gingen schoon maken mocht
helpen met juf janet .
vond ik leuk.
Ik mog soep eten. Ik wel nog een
keer.
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Dairyson,
Kwam op sgoolvoto. Nuwe kliren
aan. Kapr gweest.
Mag binien speeln, ben siek
gweest.
Speel leegoo, digibort,
smeeltkraaln. Ik zit gaag op de
jufenkruk.

Leonie,
En kwam en mervrouw in de klas om te vilten.
Boljesplestik op de tafel.
Gekleurde wol op het plestik.ros en paars en
groen en geel en orangje rood.
Heel nat moest maaken. Vel plestik weer er
op.vreifen. uit kneipen.
Toen droogen.vond het leuk smeilie

Rick
In de tiun van mester de wit. mag ik
helpen in de tiun.
de onkriuit er hiut haalen en de
Planten warter geven.
ik vindt het heel leuk omt de doen.
Mester zeg dat ik het heel goed doe.
Ik hep het al twee keer gedaan.

Elizabeth
Mieziek van meestr eevrt.
Ik vin het leuk. Zinge tromel
gietaar.
Zinge van frozen en k3.
Meester is grabg en lief.

Kelwin
Ik ben bij de vligbasis geweest.
Ik vont het mooi. Ik ben in de
helikopter gewest.
Er was veel lawaai. Ik had de
koptelefon op.
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VSO 1a
______________________________________________

Hallo allemaal,
Voor u ligt alweer de zomerkrant van 2016. Zo’n schooljaar vliegt altijd voorbij. En wat was het
een mooi schooljaar. De leerlingen uit VSO 1A zijn allemaal veranderd. Ze zijn hun SO veren
kwijt en hebben hun plaats binnen het VSO gevonden. We zijn het jaar gestart met 12 leerlingen
en in januari zijn hier nog twee bijgekomen. Lorenzo Bonnema is echter in mei 2016 naar de
Monoliet gegaan, een RENN4 school, waar hij een proefplaatsing gekregen heeft. Danny Wilstra
komt van Terschelling en heeft zijn plekje op it Twalûk helemaal gevonden. Hij stelt zich
hieronder even voor.
2015/2016 was een mooi en leuk schooljaar maar ook een schooljaar waarin een aantal
vervelende en heel heftige dingen gebeurd zijn. Met name het verlies van Ruben, het zoontje
van juf Sonja, heeft ons allemaal heel erg aangegrepen. Het heeft collega’s maar ook de
leerlingen lang bezig gehouden. Wij hopen dat zij en haar vriend het leven weer wat hebben
kunnen oppakken na dit vreselijke verlies.
Naast verdriet natuurlijk ook blijdschap en leuke dingen zoals ons uitstapje naar de animals
inside out in het Fries natuurmuseum, het gevangenismuseum, de boomplantdag en ons
schoolkamp wat een heel groot succes was. Voor vele leerlingen heel spannend, maar we kijken
er allemaal op terug met mooie herinneringen. En zo komt dan ook dit schooljaar ten einde.
Ondertussen weten de leerlingen in welke groep zij volgend jaar zitten. Een nieuwe uitdaging.
Mevrouw Nijdam en ik wensen hun veel plezier in hun nieuwe klas en we zullen ze missen.
Gelukkig blijven we een aantal wel zien tijdens het groepsdoorbrekend werken.
Groeten van Jan de Wit en Marian Nijdam

Ik ga julie iets zegen
wat mijn Hobby is,
want ik grasmaaie en
ik verdien er geld
meer 10 euro 7 euro 8
euro en 5 euro
Groetjes Marco
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Halo ik ben hessel vont het kano het leukste naar het strant ge steppen en ook
weer ge slaap in een huisje in eerwade trug ge loopen in een bootje zeeten op
het waarter in zwembad en ook weer trug kanot naar het huisje ge slaapen en
ook weer opgestaan vroeg op te staan vrijdang weer naar huis toe donderdag
van schoolkamp ge steppet en ge kanot in een kanoboot ge zitten in op het
meer ge vaaren op het waarter ge stiltuin ge in de stiltuin ge en ge voetbalen en
ge steelt in het steeltuin
Groetjes van hesselspijksma
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Juf Tineke geeft elke woensdag
een hvo les we zijn naar het fries
museum we hebben daar een
potje met iets erin daarna gingen
we naar de Leeuwarder bos we
gingen bomen planten gptv was
erbij toen naar het
gevangenismusem geweest we
hebben daar op een standpaal
geweest en we hebben de
rechtszaak gespeelt daarna
hebben we het gehad over we
hebben iedere vrijdag
schoolkantine
Groetjes Jeffrey
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VSO 1b
______________________________________________
Tel de dagen niet, zorg dat de dagen tellen.
Een uitspraak van Muhammad Ali die wel op het schooljaar van toepassing lijkt.
De dagen gaan zo snel, ze vallen bijna niet te tellen. Soms is dat fijn, want zoals een andere
grootheid zegt: “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Als iets niet leuk of saai is gaat dat ook snel
voorbij. School kan saai zijn.
Gelukkig waren er genoeg dagen die telden. Mooie
dagen, fijne momenten en leuke activiteiten. Om er
een paar te noemen:
 Special Heroes: Via dit project hebben de
leerlingen les gehad in schermen en badminton of
basketbal.
 Kijkles: N.a.v. de moeite die Rianne met kijken
heeft, hebben we een “kijkles” van Aaltje Scholte
gehad. Zij is de ambulant begeleider van Rianne
vanuit de organisatie Visio. Zij liet ons zien wat
Rianne ziet.
 4 tegen 4 G-voetbal: Dit toernooi in
schermen
Heerenveen is natuurlijk een jaarlijks terugkerend evenement.
 Vrij zijn: Vakanties en vrije dagen zijn natuurlijk ook leuk.
 Schoolkamp: Dit jaar op 19 en 20 mei naar De
Twirre in Earnewâld. Een hoogtepunt.
 Koningsdag: De survival en de speurtocht
kleurden de dag voor de leerlingen oranje.
 De lesdagen: Ook daar zaten fijne, gewone en
bijzondere momenten tussen. De gewone dingen
gaan natuurlijk ook door, zoals de praktijkvakken
en Jurswin, die twee dagen in de week praktisch
bezig is bij Hielke van It Stalhûs.
We zijn dit schooljaar begonnen met 14 leerlingen en
eindigen met 16 leerlingen. Nicole Wagenaar is
februari ingestapt en Albert Robijn sprong in juni nog
even op de VSO 1b trein.
techniek

Jurswin bij It Stalhûs aan de slag

kanoën op het schoolkamp
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Hierna een paar verslagjes van leerlingen versierd met foto’s.
Melvin: School
is leuk omdat atelier leuk is en we hebben ook badminton gedaan.
Dat was op vrijdag dat vond ik leuk.
Diane: Schoolkamp Vso1a vso1b
Donderdag 19 mei vrijdag 20 mei
Hebben kanoën gedaan en zijn we naar de boerderij geweest met de auto.
En we hebben een vlot gebouwd
Femke: Badminton
Was leuk we hadden het drie keer gehad maar was wel een beetje moeilijk
En toen alle lessen voorbij waren kregen wij ook een diploma om dat we het
Goed deden er was een meneer die ons die les gaf en mijn moeder ging weer
Foto s maken maar ja de badminton was leuk.
Erik-Jan: Schoolkamp
Ik vond het steppen leuk
En de dropping vond ik leuk we waren met de dropping met de boot er heen en er
waren gaten in de weg
En het was heel donker in het bos
En we waren half twaalf weer terug
En we waren de volgde dag ook aan het vlotten bouwen.

steppen op het schoolkamp
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Sietse en Dany: 4 tegen 4 school voetbal
Heereveen 4 tegen 4 voetbal. ik werd wakker door mij moeder. ik ga naar benende,
daarna ga ik achter de computer. In
de tussen die tijd toen zitten ik aan het
eten. Ik zet de computer uit en daarna
ga ik de kleren aan doen. Dan ga ik
met mij moeder naar de school van
mij. We zijn er. We gaan naar
Heerenveen.
Het was leuk 4 tegen 4 voetbal mijn
moeder was ook mee en mijn zus.
Mijn zus heeft gereden in de auto en
mijn moeder had allemaal eten en zo
mee en

prijsuitreiking voetbaltoernooi

drinken. Ik zat d hele tijd in de auto met arturo te ouwe hoeren
En we waren 2de geworden, omdat zoon ander team had van ons gewonnen. Dus net
niet eerste geworden

survival

vlot bouwen

Nicole: Koningspelen en Kijkles
Kijkles ging best goed dat was van Fisio. We hadden brillen op en we moesten ook
naar buiten. Het was wel leuk. We moesten ook brood smeren en lezen en kijken.
Koningspelen: We hebben bij koningspelen survivallen gedaan. Was wel heel leuk.
Iik was kletsnat van het water. We hebben ook koningsontbijt gehad dat was wel
gezellig. Maar het was leuk.

de
kijkles

Zo nadert dit schooljaar zijn einde. De zomervakantie staat voor de deur.
Wij wensen een ieder mooi weer, lange dagen en lekker genieten, zodat we fris aan
de nieuwe uitdagingen van het schooljaar 2016 – 2017 kunnen beginnen.
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VSO 2a
______________________________________________
Het schooljaar 2015-2016 zit er al weer bijna op.
De leerlingen van 2a vertellen u op de volgende bladzijdes wat ze de afgelopen periode
allemaal gedaan hebben naast de “gewone” schooldingen. Natuurlijk is de schoolreis hierin
het hoogtepunt geweest.
Zoals meestal lijkt schooljaar 2015-2016 weer sneller te zijn gegaan dan vorig schooljaar.
Iedereen uit de groep gaat naar het tweede jaar van VSO 2. Waarin de lessen nog meer op
de praktijk zullen zijn gericht. Het wordt voor de meeste leerlingen dan ook steeds
duidelijker in welke richting ze uit zullen gaan stromen.
Maar eerst wensen we iedereen een welverdiende lekkere zomervakantie met heel veel
mooi weer.
Iedereen van VSO 2a

v.i.s markt
ik ben Sieger en ik ben met de klas naar de V.I.S
markt geweest
iemand liet de dode hoek van een vrachtwagen
zien en hij liet zien hoe een auto remde
en welke ongelukken er kunnen gebeuren in het
verkeer.

ik ben naar de schoolkamp geweest
het was leuk ik ben ook in Slagharen
geweest het was super heet en ook
een haan schreeuw te hele tijd toen ik
ging slapen Barbyuwen was lekker .
het was jammer dat we vrijdag weer
terug moeten naar school groeten
liefst Juan

11 12 13 mei gingen we na schoolkamp woensdag
om 9 uur gingen we weg en we waren ong om half
11 we gingen dit jaar na drente eerst gingen we
onze plek mooi maken en zo toen gingen ong om
12 uur of zo mindag eten toen gingen ergens rond 2
uur zwemmen bij een meertje was die dag heel
warm toen kwamen we rond half 5 weer bij het
kampeert ding toen gingen we bbq en toen gingen
die mochten zelf weten of ze mochten weten
booschiten of wandelen
Toen gingen we na bed toen was het donderdag
toen gingen na slagharen de heeldag was leuk
vrijdag gingen we onze slaap plek opruimen en
koffers in paken toen gingen in beilen schopen ong
2 uur en toen gingen we na school daar stonden
onze ouders weer! Groetjes sigrid
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De Schoolkamp VSO 2a
We gingen naar kamp de Marke
De Eerste dag gingen we de camping
ontdekken
En de slaapzalen in orde maken en toen
konden we
De huisje ontdekken wat er allemaal is je
kon er
Boogschieten en Boerengolf en kampvuur
stoken
Maar ja dat kon weer niet omdat we in de
bos zaten
En het was droog weer en daarvoor was
er en code lijst
Zodat er niet zomaar vuur kan
aangestoken worden
En voor rest gingen we naar Slagharen en
de laatste dag
Gingen we nog effe
shoppen in Beilen
Marco visser
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IK ben Martijn ik voetbal elke middag op school in de
voetbal kooi en dan zit ik in he t team van Arturo EN
razid en dan win ik wel eens en dan is er op het eend
wel eens ruzie en dan de volgende dag ben ik er weer
om 12:15
dan ben ik in de voetbal kooi ik ben er op maandag tot
met vrijdag
dit zijn mijn favoriete spelers

school kantine
We maken eten voor de leerlingen
De school kantine is elke vrijdag om
12 uur
de school kantine is tot met de zomer
vakantie als het goed is
Ik doe een kpc opleiding voor in de
keuken
dat doet een aantal leerlingen op
deze school!
Groetjes Mariska de jong

Himmelwike 2016
Op donderdag 31 maart 2016 was het himmelwike in leeuwarden en vooral in de omgeving van onze
school bij een school van paar meter veder op werd de officelle opening gevierd want de himmelwike
duurt veder tot 8 april want ook in de rest van friesland werd dit evenement gevierd en dat doen we
allemaal om ons mooie provincie schoon te houden en al het afval te verwijderen want we moeten
natuurlijk zuinig zijn op onze mileu de opening werd gevierd door drie mensen van een mileu dienst
die een man met lang haar beet pakte en ze gingen van alles van met hem doen stukjes kranten
papier water en dat zo vieze dingen ook gingen ze optreden om te schreuwen dat we onze mooie wijk
schoon te houden na de opening trokken we onze hesjes aan en we gingen hard aan het werk we
gingen langs de flat gebouwen want daar lag een berg vol oude rook peukjes en we gingen door de
speeltuin heen en we zagen van alles blikjes engergy drank bier blikjes en uiteraard ook veel oude
stukjes kranten en scherfen en ondertussen kwam er een amerikaanse schoolbus en daar zaten die
drie mensen er in ze stapten uit en ze gingen een aantal kinderen intervieuwen zo ook en dat vond ik
het leukst en niet veel later waren we ook klaar en de wijk is weer een stukje frisser geworden maar
het was leuk
Dit verhaal is geschreven door martijn miedema
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VSO 2b
______________________________________________
Schoolkamp VSO 2a en 2b naar Dwingeloo van 11 t/m 13 juni 2016

Kamp (1)
Toen we op school kwamen gingen we met z`n allen verzamelen. Juf had ingedeeld wie bij
wie in de auto zat. Ilona zat bij ons in de auto en mamma zei kom we gaan je koffer alvast
even in de auto zetten want Ilona had een hele zware koffer en een grote koffer bij zich.
Toen juf zei we zijn allemaal klaar om in te stappen gingen de andere leerlingen ons uit
zwaaien mamma toeteren voor de gein en ik ook een paar keer. Toen we op weg waren
naar Dwingeloo ging juf voorop rijden. Het was heel lang rijden naar Dwingeloo. Toen we
ineens stopten bij het huis van meneer Jongema gingen we houtblokken verzamelen voor
het kampvuur. Toen dat klaar was gingen we met z`n allen weer op weg. Toen we op kamp
kwamen gingen een paar kinderen boogschieten. Maar je mocht ook op kamp blijven. Ik
koos voor op kamp blijven. Ik en m`n moeder hadden ondertussen onze bedden klaar
gemaakt. Toen we klaar waren met bedden opmaken had ik ondertussen een boekje
gevonden met informatie over de boerderij en waar puzzels in stonden. Ik had een paar
puzzels gemaakt met behulp van mamma. Toen gingen we warmeten en als warmeten
gingen we bbqen. Het eten was lekker ‘s avonds mochten we eigenlijk een kampvuur
maken maar omdat het daar heel erg droog was mocht dat niet. En voor de leerlingen was
er een nachtwandeling maar ik ging niet mee. Toen ze weer terug kwamen was het
middenin de nacht. Groetjes Ilse.

Onze kampeerplek

Kamp (2)
Woensdag was de dag dat we weg gingen naar schoolkamp. We kwamen aan en we
hebben onze spullen uit de auto’s gehaald. We moesten onze beden opmaken. Die dag
gingen we ook nog zwemmen in de blauwe meer. Het was daar wel gezellig we kwamen
terug bij kamp. We gingen BBQ het was wel lekker. De avond gingen we ook een
boswandelen maken het was leuk. Iedereen gingen slapen de volgende dag gingen we naar
Slagharen We kwamen daar aan eerst onze spullen weg legen op de plekje waar de
meesters en juffen zaten ik ging door de park lopen ik ging eerst in de achtbaan die niet
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overdekop gaat daar naar gingen ik met Janne en Juan door de park lopen het was gezellig
met ze We gingen weer terug naar kamp toe jammer het was daar leuk We gingen op
kamp weer lekker eten we moesten vroeg naar bed De volgende dag moesten we weer
alles in onze tassen doen We gingen nog ontbijten en toen gingen we nog naar Beilen. En
toen gingen we naar school.
Gr. Chris

Kamp (3)
De eerste dag gingen we zwemmen in een meertje. Die avond hadden we een
nachtwandeling gemaakt door het bos. En toen mochten we nog buiten zitten en toen later
moesten we perse op bed. De tweede dag zijn we naar Slagharen geweest dat was wel
leuk. Toen later hadden we 10 minuten karaoke gedaan dat was suuper alleen kort:-(. De
laatste dag hadden we geshopt in Beilen dat was ook heeeel kort en er waren niet zoveel
winkels.
Gemaakt door Emma;- )

Kamp (4)
De eerst dag naar het kamp was matig alleen we gingen wel zwemmen alleen 1 van de
bussen gingen weg dus we moesten lang wachten en dat was stom
De 2 de dag was leuk want toen gingen we naar Slagharen ik geloof dat ik 20 keer of zo
iets in de achtbaan over de kop ben geweest
Dit was het verhaal van Tony

Blz. 39

Lekker chips eten bij het Blauwe Meer
Kamp (5)
Woensdag toen we aankwamen gingen we eerst spullen uitpakken. Toen hebben we
bedden opgemaakt. Daarna zijn we naar een meer geweest daar hebben we
gezwommen. Het water was nog wel een beetje koud maar voor de rest was het daar
wel leuk. Op de avond gingen we BBQ, daarna gingen we een boswandeling maken.
Donderdag moesten we vroeg uit bed want we gingen naar Slagharen. Eerst even
ontbijten en daarna gingen we weg. In Slagharen was het ook heel gezellig. De
achtbaan over de kop was het leukste. We hebben nog een patatje gegeten in
Slagharen. Om ongeveer 17.00 gingen we weer weg. ’s Avonds hebben we niet veel
gedaan. Beetje bij de tenten gezeten.
Vrijdag is al weer de laatste dag. We hebben nog in Beilen gewinkeld. Daarna gingen
we naar huis. En dat het dan.
The end…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Friso en Janne
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Belevingsgerichte groep
______________________________________________

Hallo allemaal,
Onderstaande foto’s en tekeningen geven een impressie van de activiteiten van de
afgelopen periode. We hebben de laatste periode een stagiair in de klas, hij heet Dennis en
hij kan heel goed muziek maken. Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van
twee leerlingen. Zij zijn 18 jaar en klaar met school. Wij wensen Maroeska en Joris heel veel
succes op hun nieuwe werkplek. We gaan deze twee leerlingen heel erg missen. Rest ons
nog om jullie alvast een hele fijne vakantie te wensen.
Groet Laura, Rinze, Maroeska, Joris, Romy, Esmeralda, Omeima, Bas, Femke, juf Jeanet,
juf Janneke en meester Dennis
Deze tekeningen hebben de leerlingen gemaakt naar aanleiding van de open dag van de
vliegbasis. De foto’s zijn gemaakt tijdens onze lessen.

Omeima

Romy

Rinze
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Femke

Bas
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Relaxen aan het strand!

