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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze Jeelo nieuwsbrief. Middels
deze nieuwsbrieven informeren wij u over ons Jeelo
onderwijs. Ten minste een keer per project zult u
informatie ontvangen over de Jeelo ontwikkelingen op
Basisschool De Meiboom.

Jeelo voor ouders

In deze
nieuwsbrief

JEELO VOOR OUDERS

U kunt meer vinden over Jeelo via onderstaande link:
https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Project: leren van
personen van vroeger
De startopdracht:

PROJECT:
LEREN VAN PERSONEN
VAN VROEGER

DE STARTOPDRACHT
DE BOOM VAN JESSE
VERSLAGJE ALLE GROEPEN

Voor de herfstvakantie hebben de kinderen allemaal een
‘schilderijlijst’ meegekregen met de vraag; Wie is in jouw
omgeving een belangrijk persoon waar jij van leert of geleerd

AFSLUITING PROJECT

hebt? Maak daar een foto of tekening van en beschrijf kort wie de
persoon is en waarom hij/ zij belangrijk voor jou is. Neem de lijst
plus de beschrijving na de herfstvakantie mee naar school om op
te hangen in de eregalerij van onze tentoonstelling.
Ondertussen is de tentoonstelling officieel geopend en wat
hangen er veel en prachtige schilderijen. Met evenveel bijzondere
verhalen. Hieronder ziet u slechts een paar die op de foto staan,
maar wees welkom om eens in de hal te kijken wat er allemaal
hangt.

Jeelo nieuwsbrief

ALLE PROJECTEN DIT
SCHOOLJAAR

De boom van Jesse; rode
draad door het thema
‘leren van mensen van
vroeger'
Donderdag 3 november kregen we uitleg over ‘de
Boom van Jesse’ en leerden we over Sint Martinus en
Sint Nicolaas door dominee Michiel de Zeeuw.

De groepen en ‘leren van mensen van vroeger’
Ondertussen wordt er in alle groepen gewerkt over leren van mensen van vroeger. In de deze nieuwsbrief
krijgt u een verslagje van alle groepen en overige activiteiten.

Groep 1/2
Wij leren over een belangrijke tekenares Fiep Westendorp, die ontzettend veel mooie tekeningen heeft gemaakt.
Wij werken over de poezen Pim en Pom, twee poezen die in de jaren vijftig en zestig figureerden in verhaaltjes
geschreven door Mies Bouhuys en getekend door Fiep Westendorp. Ze verschenen elke week op de kinderpagina van
Het Parool. Vandaag de dag zijn de poezen vooral bekend van de televisie-animatieserie De avonturen van Pim & Pom,
gebaseerd op de meer dan duizend tekeningen die Fiep Westendorp van hen maakte.
Wij gaan samen met Pim en Pom op ontdekkingstocht naar belangrijke kunstwerken uit verschillende musea. Zo
kennen we al de verhalen achter 'het meisje met de Parel, het Puttertje, het oorlogsschip William Rex, De bedreigde
Zwaan en een jungle van Meissen Porselein. De bijbehorende filmpjes vinden de kinderen ook geweldig!

In de tweede helft van dit thema zullen we gaan leren over Anni MG-Schmidt en haar Jip en Janneke boeken.
Gedurende het hele thema werken wij aan de boom van Jesse, de bomen zijn al geschilderd met zand en goud en nu
gaan we ze versieren en vullen met zaken die in ons hart zitten, zoals onze allerfijnste knuffel en onze familie.

Groep 3/4
Binnen het Jeelo-project; ‘Leren van personen van vroeger’ hebben de kinderen hun held in een schilderij
gemaakt. Een aantal kinderen wilden daar iets over vertellen:
Sanne: ‘Oom Johannes is mijn held, hij heeft in de oorlog gevaren op de duikboot O13 en hij is nooit terug
gevonden.’
Sara: ‘Emma en Thijs zijn mijn helden’.
Lauren: ‘De natuur is belangrijk, want daarin staat de school. Er staan veel bomen, deze geven
zuurstof. We kunnen er in spelen, leren, er leven dieren en er groeien appels en kastanjes die je
kan eten.’
Jesse: ‘Jurre is mijn held, want hij heeft mij leren rekenen met plus- en minsommen.’
Tiemen: ‘Pieter-Jan is mijn held, want hij helpt mij met gamen. En hij leert mij voetballen.’
Kinzy: ‘Mijn familie is mijn held, want zij zorgen voor mij. Het is de beste familie van de wereld.’
Wietske: ‘Beppe Minke is mijn held, ik heb van haar geleerd om te vissen in de sloot.’
Aafke: ‘Heit is mijn held, want hij leert mij alles over de boerderij.’
Nieuwsgierig naar nog meer helden van de kinderen? Kom gerust eens een keer naar onze tentoonstelling
kijken in de hal. Hier hangen de portretten van al onze helden.
In de komende weken zullen wij nog gaan werken over drie belangrijke personen uit de geschiedenis.
Vincent van Gogh, Aletta Jacobs en Michiel de Ruyter. En natuurlijk niet te vergeten Sinterklaas. Want
Sinterklaas is toch ook wel echt een held voor heel veel kinderen.

Groep 5/6
Strijder
We waren naar de film strijder in Sneek samen met groep 5/6 en 7/8.Het verhaal ging over de 12-jarige
Dylan Haan, die bij een dwarslaesie oploopt maar niet wil accepteren dat hij nooit meer kan voetballen.
Het was een leuke film.
Het project ‘Mensen van vroeger’ is leuk, we gaan nog naar het Scheepvaart Museum in Sneek.
Wij hebben het over de Gouden Eeuw.
Lucy en Carmen

Groep 7/8
Groep 7/8 heeft in de klas al gewerkt over de Friese
vrijheid, waaronder de Slag bij Warns. Aansluitend bij
deze lessen gaan we binnenkort naar het Fries Museum,
waar we nog meer zullen leren over Friesland in de tijd
van de middeleeuwen. Ook zijn er al verschillende
‘personen van vroeger’ uitgebreid besproken in de klas.
Anne Frank, Grutte Pier, Sint Maarten, Abe Lenstra… Wat
hebben deze personen voor bijzonders gedaan en wat
kunnen wij nu nog leren van deze personen?
Daarnaast zijn de groepen 5/6 en 7/8 naar de bioscoop
in Sneek geweest, waar ze de film ‘Strijder’ met elkaar
hebben gezien. Een film waarvan het scenario is
geschreven door Job Tichelman. Job is opgegroeid in
Kûbaard (woont nu in Amsterdam) en zit al zijn hele
leven in een rolstoel. De film gaat ook over een jongen
die in een rolstoel komt te zitten en welke strijd hij
daarmee krijgt te voeren. Een film over vriendschap,
doorzetten, nooit opgeven, denken in mogelijkheden. Na
afloop van de film was er de mogelijkheid om met Job in
gesprek te gaan en vragen aan hem te stellen.

Groep 7/8

‘Leren van personen van vroeger’: de afsluiting
De afsluiting van het thema is de Kerstviering op donderdag 23 december om 10.30 uur, in de Johannes
de Dooperkerk. Aansluitend hebben we een gezamenlijke lunch op school met ouders en kinderen. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging.
Ter informatie:
Ook vroeger wilden mensen graag ‘leren van personen van vroeger’.
Vooral sinds de Middeleeuwen gebruikte men daarvoor rondom het Kerstfeest vaak het voorbeeld van
‘De boom van Jesse’.
Die boom was een uitleg van de vraag ‘Wie is dat Kerstkindje Jezus? Wat maakt hem zo bijzonder dat we er
feest om vieren?’. Net als wij nu aan iemand vragen ‘van wie ben jij er een’, om zo te weten wie je voor je
hebt, zo stelde men die vraag als het ware ook aan het kind Jezus. Het antwoord werd gevonden in een soort
stamboom. Dat is niet een weergave vanuit de biologie, -van vader op zoon, van moeder op dochter- maar
een weergave vanuit de verhalen over mensen van wie hij, Jezus, iets van de eigenschappen heeft. Ken je de
verhalen over die mensen dan begrijp je beter wat voor iemand Jezus is.
De kinderen gaan hun eigen boom maken, met hun eigen verhalen en personen die belangrijk voor hen zijn.
Deze 'bomen, die uit je hart groeien’ komen ter sprake tijdens de slotactiviteit.

ALLE PROJECTEN OP EEN RIJ VOOR DIT SCHOOLJAAR
De projecten

Wanneer?

Welke beroepen/hobbies horen erbij?

Omgaan met de
natuur-giga groen

Zomervakantie herfstvakantie

Vogelwacht, tuinman, handwerken, dichter, etc.

Leren van
personen van
vroeger

Herfstvakantie kerstvakantie

Pakes, beppes, historicus, held uit de regio, voorganger,
dramadocent, schrijver, illustrator, studiebegeleider,
ondernemer duurzame producten, raadslid

Veilig helpen

Kerstvakantie voorjaarsvakantie

Lotusslachtoffer, dramadocent, grimeur, docent sociale
vaardigheden. Apotheker, ehbo-er, politie, brandweer, arts,
ambulancedienst

Omgaan met
elkaar

Voorjaarsvakantie meivakantie

Kunstenaar, dramadocent, jeugd en welzijn, pakes en
beppes, j, activist, asielzoeker, journalist, grafish vormgever

Meivakantie zomervakantie

Evenementenorganisator, restauranthouder,
scheidsrechter, filmmaker, expert nieuwe media,
automonteur, schipper, vakbond, archeoloog, politicus,
oorlogsveteraan

Leren voor later

