Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweede Jeelo
nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrieven
willen we u informeren over ons Jeelo
onderwijs. Eens in de zoveel tijd zult u
informatie ontvangen over de Jeeloontwikkelingen op De Meiboom.

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

Groep 1 en 2
Wat hebben wij veel geleerd met dit thema;
we weten hoe we veilig kunnen oversteken,
we weten waar we veilig kunnen lopen en
spelen. Ook hebben we het gehad over
onderweg, wat kom je allemaal tegen? We
maakten verkeersborden en daar maakten we
weer klokken van, fietsen en een zebrapad.
Nu zoomen we in op de fiets, wat zit erop en
aan? Waar is het voor, hoe veilig is je fiets?

Groep 3 en 4
We hebben een parcours gedaan en
hebben een wedstrijdje gedaan. Bij het
wedstrijdje deden we wie het langzaamste

kon fietsen. We hebben een lied gezongen
over een stoplicht met juf Grytsje.
Groetjes van Angelina en Marian.
Groep 5 en 6
In groep 5 en 6 werken we vooral over de
regels in het verkeer en over verkeersborden
die je onderweg tegenkomt. Maar ook over
het verkeer van vroeger. De trekschuit, de
postkoets, de eerste fiets en de eerste trein.
Als afsluiting gaan we kijken naar onze eigen
fiets; zit alles erop wat er erop moet zitten? En
werkt het zoals het hoort?

Groep 7 en 8
Wij hebben meegedaan aan het V.V.N.
theoretisch verkeersexamen op maandag 28
maart. Fantastisch, allemaal geslaagd.
Proficiat!
Inmiddels onderzocht wat de goedkoopste
manier van reizen is voor onze groep. Best
lastig uitzoeken. De route van school naar het
station Koudum/ Molkwerum is ’onderzocht’.
Waar zijn eigenlijk plekken waar we extra op
moeten letten? En is er verschil in gevaarlijke
punten op de heen- en terugweg?
We zijn goed voorbereid, dus vrijdag kunnen
we ons reisje naar het Modelspoormuseum
echt gaan beleven.
De fietscheck hebben we nog niet gedaan;
hopelijk geen pech onderweg.

Schoolbrede afsluiting
Op donderdag 21 april checken we met
z’n allen onze fiets. Zit het stuur goed
vast? Werkt de bel? Zijn de banden goed
opgepompt? Kortom: is je fiets veilig?
Als dat allemaal zo is dan komt er een OK
sticker op en is je fiets helemaal veilig!
à Wilt u uw kind op deze dag zijn/haar
eigen fiets mee laten nemen?
3e Jeelo project: Maken van je eigen
product
(16 mei t/m 1 juli)
Op maandag 16 mei starten we ons
nieuwe project ‘Maken van je eigen
product’. De kinderen gaan aan de slag
met veel verschillende onderwerpen: van
graan tot brood, de timmerman, het
bouwen van huizen, het ontwerpen van
kleding en meubels, het maken van een
stroomschema (van katoenplant naar tshirt) en het ontwikkelen van een eigen
product.
Op vrijdag 1 juli hebben we, in overleg
met de leerlingenraad, besloten om een
zomermarkt houden met eigen gemaakte
producten. De volledige opbrengst zal
gaan naar Giro 555 voor Oekraïne.
Informatie volgt te zijner tijd.
Deskundigheid ouders
Als ouder kun je een bijdrage leveren als
maatschappelijke organisatie. Je kunt
immers door je beroep of ervaring
deskundig zijn op een onderdeel van het
project. Je werkt bijvoorbeeld in de zorg,
gezondheid, dienstverlening, techniek,
bouw, detailhandel, industrie, kunst,
landbouw, economische sector of bij de
overheid. Of je hebt een hobby. Het komt
allemaal aan de orde in de projecten.
Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn

daarom zeer welkom! Laat ons weten
waarin jij deskundig bent!
3e project: Uw meerwaarde tijdens ons 3e
project!
Wat leerlingen in de klas leren, willen we
verbinden met de praktijk van het
dagelijks leven en de werkelijkheid.
Bent u timmerman? Of maakt u zelf
kleding, meubels of andere producten?
Kom de kinderen vertellen over uw hobby
of beroep! Kent u een molenaar of weet
uw buurvrouw iets over pottenbakken?
Laat het ons weten!
U kunt denken aan bijv.:
• Een gastles op school over uw werk
• Een workshop aan leerlingen
• Feedback op het werk van
leerlingen
• Een bezoek aan uw organisatie
door leerlingen.
Samen met de desbetreffende leerkracht
wordt vervolgens bepaald wat de
leerlingen gaan leren tijdens de
activiteit/excursie/workshop/gastles.
Lees ook de bijlage ‘Maken van je eigen
product’ voor meer informatie en
inspiratie.

