Nieuwsbrief december

2021

2017

De Meiboom Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De nieuwsbrief van basisschool De
Meiboom verschijnt minimaal 1x per
maand, maar indien nodig vaker. Waar u
ouders leest bedoelen wij ook
verzorger(s).
Groet, Team De Meiboom

Kerst 2021 op de Meiboom
Voor de kerstviering hadden we als
kerstcommissie verschillende dingen
bedacht.
Eerst hebben we het gehad over een
kerstfabriek in school waar van alles te
beleven is.
Deze plannen moesten we bijstellen door
de oplopende besmettingen.
Daarna wilden we buiten een tocht
organiseren in het dorp of in het bos. Ook
dit kan niet doorgaan.

Basisschool De Meiboom
Himmelumerdyk 2A
8721 GT Warns
0514-682050

Nu hebben we besloten om de kerst op 24
december in de eigen groepen te vieren
en helaas zonder ouders.
Zoals het nu staat, willen we 's morgens
om half 9 beginnen met een kerst ontbijt.
En na het ontbijt kunnen de kinderen
werken aan verschillende kerstknutsels.
Die de kinderen aan het eind van de
morgen meenemen naar huis.
Waarschijnlijk sluiten we gezamenlijk én
toch in eigen groep af, met een
kerstverhaal en een lied via teams. En om
12 uur zijn alle kinderen vrij. Wij wensen
u alvast een gezellige kerstvakantie toe!
Groetjes Grytsje en Dorine

De Gezonde School
We hebben een Stimuleringsbijdrage voor
‘Jong Leren Eten’ toegekend gekregen met
als motto ´Lekker naar buiten´. Het
programma ‘Jong Leren Eten’ stimuleert
kinderen in aanraking te laten komen met
informatie en activiteiten over voeding. In
januari gaan we op school aan de slag met
de nieuwe methode Jeelo, het thema
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´Zorgen voor jezelf en anderen´ waarbij
we activiteiten toepassen van het
programma ‘Jong leren Eten’, er komt bv.
een gastdocent koken op school. Wij
zullen u hierover op de hoogte blijven
houden.

Voorleeswedstrijd
Op donderdag 25 november hebben de
kinderen in groep 7/8 de voorrondes van
de voorleeswedstrijd gehad. Er deden
verschillende kinderen mee. Er konden
drie kinderen naar de finale, deze is
gehouden op donderdag 02 december.
Met verschillende tips en tops zijn Idskje
Minke Adema, Maaike Couperus en
Fardau de Vries naar de finale gegaan.
Idskje Minke had een spannend fragment
gekozen uit het boek: Ponyfriend, echt
gaaf gekozen. Maaike las een humoristisch
stukje uit het boek: De breiclub en het
verdwenen goud voor. En Fardau had een
fragment gekozen uit het boek: De
waanzinnige boomhut van 130
verdiepingen. Het was mooi om te zien
hoe de dames hun best deden en hoe ze
de tips van de voorrondes hadden
gebruikt om in de finale nog beter te zijn.
Er was 1 winnaar en 2 nummers 2. Fardau
de Vries is de winnaar van de
voorleeswedstrijd 2021 geworden bij ons
op school. Ze mag nu verder naar de
voorleeswedstrijd die door de gemeente
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georganiseerd wordt. Wanneer dit precies
zal zijn, weten we nog niet. Dat krijgen we
in januari 2022 te horen. We willen Fardau
feliciteren en héél veel succes wensen bij
het vervolg!

Schoolfruit
Wij hebben nu al enkele weken schoolfruit
en op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeven de kinderen geen fruit mee van
huis te nemen. Soms proeven we ook
nieuwe smaken zoals rettich en
bleekselderij. En wat leuk dat zoveel
kinderen dit durven te proeven en soms
ook echt lekker vinden!
Wij weten dat samen fruit eten leuk en
gezond is en vaak ook anders gaat dan
thuis. Zien eten is doen eten!
U kunt alle informatie over schoolfruit
vinden op de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich op die site ook abonneren op
de nieuwsbrief.

Zilveren week
In de eerste schoolweek van januari
starten we met de zilveren week, dat
houdt in dat we die week de
schoolafspraken en de afspraken van de
klas weer centraal zetten. Ook zullen we
leuke groepsactiviteiten met de kinderen
doen. We herhalen de breinhelden weer;
startkracht, stopkracht, aandachtkracht en
spiegelkracht. Ook zullen we veel
coöperatieve werkvormen toepassen.
We sluiten dit jaar aan bij het thema van
Jeelo (zie verderop in deze
nieuwsbrief).Het thema is : Zorgen voor
jezelf en anderen.
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Jeelo

op school om een gastles te geven. Ook als
ouder kun je als je wilt vanuit je beroep of
hobby een bijdrage leveren aan één van
de projecten op school.
Jeelo biedt een eigen, digitale
leeromgeving. Leerlingen krijgen hun
eigen inlogcode en kunnen op elke plek
werken, ook thuis.

In de nieuwsbrief van november heeft u
kunnen lezen dat we toe zijn aan een
nieuwe methode wereldoriëntatie en we
in samenspraak met de MR gekozen
hebben voor Jeelo. Jeelo staat voor ‘JE
Eigen LeerOmgeving’. Jeelo is projectmatig
onderwijs. Er zijn 12 projecten voor groep
1 tot en met 8 over maatschappelijk
relevante onderwerpen. Elk project duurt
ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken
alle groepen tegelijk aan het betreffende
project. We openen het project
schoolbreed en sluiten ook weer samen
af.
De projecten hebben de beleving van het
kind en de directe leefomgeving van het
kind als uitgangspunt. Kinderen ervaren de
wereld als een geheel. Om daarbij aan te
sluiten, bieden we de verschillende vakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek, EHBO, verkeer en mondelinge en
schriftelijke taal) in samenhang aan. Ook
komen de expressieve en 21ste-eeuwse
vaardigheden ruimschoots aan bod. Door
samenhang aan te brengen, leren
kinderen verbanden te leggen tussen wat
ze leren op school en de wereld om hen
heen.
In alle projecten maken wij gebruik van
maatschappelijke organisaties. Dit zijn
organisaties buiten de school die
deskundig zijn op een bepaald gebied. We
betrekken ze bij ons onderwijs; gaan naar
de organisatie toe of de organisatie komt
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Wij denken dat zowel kinderen, ouders en
leerkrachten door de aansprekende
thema's en het actieve leren meer
betrokken zullen zijn bij het onderwijs. Wij
zijn enthousiast en kijken uit naar het
eerste project!
1e project: Zorgen voor jezelf en anderen
Het eerste project van Jeelo heet ‘Zorgen
voor jezelf en anderen’ en gaat in grote
lijnen over gezond zijn, voor jezelf zorgen,
fit worden en wijzer sporten.
Groep 1 en 2 werken over fruit, groente
maar ook ontspanning, een eigen spa.
In groep 3 en 4 ligt de nadruk op tanden
en zintuigen.
Groep 5 en 6 werken vooral over sporten,
conditie, meten van je BMI en wat je kunt
doen om fitter te worden.
In groep 7 en 8 ligt de nadruk op gezonder
leven, gedrag en het menselijk lichaam.
In dit project krijgen we bezoek van een
mondhygiënist, de GGD, een diëtiste en
een pedi- of manicure. Tijdens de
schoolbrede start en afsluiting komen ook
een aantal gastdocenten naar school om
de kinderen iets te leren over een bepaald
onderwerp.
Mocht u zelf deskundig zijn op een
bepaald vlak, en u vindt het leuk om daar
iets over te vertellen in de school, laat het
dan weten!
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In de bijlage vindt u de flyer van het
project, dit ter informatie.
Meer informatie:
Wilt u meer informatie, ga dan naar:
https://jeelo.nl/voor-ouders/
Er zijn verschillende filmpjes over Jeelo
onderwijs te zien.
Zodra het weer mogelijk is, organiseren
wij een informatieavond voor ouders over
Jeelo onderwijs. Op deze avond willen we
ouders informeren over hoe Jeelo eruit
ziet en wat er op school aangeboden
wordt binnen Jeelo.

Samenwerking Peuters
Wij hebben samen met de peuterschool
afgesproken dat we wat intensiever gaan
samenwerken. Onze eerste activiteit
hadden we al gepland, lekker samen fruit
eten met een kerstkoekje erbij, maar
helaas mogen de groepen nu niet door
elkaar dus is het even wachten op betere
tijden. Waar u aan kunt denken is een
keertje samen buiten spelen, samen
voorlezen en samen de bibliotheek
bezoeken. Wij denken dat het voor de
kinderen en ouders drempelverlagend kan
werken.

Nieuwe Leerlingen
Jurgen is al druk aan het oefenen in de
kleuterklas. Welkom Jurgen, wij wensen
jou een gezellige tijd toe op De Meiboom!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mare Dijkstra en ik ben 20
jaar. Voor mijn studie Pedagogiek loop ik
stage in groep 3 & 4. Dit doe ik tot het
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einde van het schooljaar. Zelf kom ik uit
Molkwar en It Heidenskip, dus de school in
Warns is mooi dichtbij! Naast mijn studie
doe ik aan fierljeppen en ook survivallen
(apenkooi voor volwassenen :D). Ik kijk er
naar uit om een hele leuke tijd te hebben
op de Meiboom en met zo’n fijn en leuk
team gaat dat zeker lukken!
Groeten Mare

Fusienieuws
Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari
hun bestuurlijke krachten bundelen in een
nieuw samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft
yn Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een
passende naam voor deze
fusieorganisatie, waarin we onze krachten,
kennis en expertise bundelen. Hiermee
kunnen we de onderwijskwaliteit
verstevigen, efficiënter inkopen en zo
uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor
het onderwijs in de school.
College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de
fusieorganisatie een nieuwe bestuurder
aan, Bram ten Kate. Bram is een ervaren
bestuurder, woonachtig in het noorden.
Hij maakt de overstap van directeur
Fontys International Business School, naar
bestuurder in het primair onderwijs. Bram
wordt bestuurder van KyK met ruim 500
medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700
leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten:
Súdwest Fryslân, Fryske Marren,
Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen.
Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit
dezelfde passie: passend onderwijs voor
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alle leerlingen. Gearhing heeft haar
scholen vooral op het platteland, Odyssee
vooral in de stad. De regio Zuidwest en
Noordwest Friesland is een geheel van
stad en platteland. Een economisch
florerend en leefbaar platteland is van
levensbelang voor economisch en
florerende steden. En andersom.
Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.
Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en
Odyssee zal voor het onderwijs niet direct
zichtbaar zijn. De scholen behouden hun
eigen identiteit. Leerlingen en ouders
merken vrijwel geen verschil met de
huidige situatie. Leerkrachten behouden
hun eigen school en groep, maar kunnen
straks beter worden ondersteund en
hebben meer kansen voor ontwikkeling en
mobiliteit.

de kinderen allemaal aan het lezen zijn in
de vakantie.
Lang zullen wij lezen!

Informatie Corona
Wij houden u via de mail op de hoogte van
het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
Heeft u vragen over Corona of wilt u
dingen bespreken rondom Corona, aarzel
dan niet om contact op te nemen met Jella
van Seters. jella.van.seters@gearhing.net

De leerlingenraad
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het fusie coördinatieteam

Ouderraad

Marjolein van den Berg en Dineke
Nieuwland

Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergadering komen
op www.demeiboomwarns.nl te staan
onder het kopje Ouders, Ouderraad.

Winterlezen

MR/OMR en GMR

Voordat de kerstvakantie begint krijgen de
kinderen allemaal een kersttas die ze
mogen vullen met leesboeken. In de hal is
weer een tafel ingericht met de nieuwste
leesboeken van onze Lytse Bib. Naast de
donderdag, Lytse Bib-dag, zal de
bibliotheek meerdere dagen open zijn om
boeken te lenen.
Lezen onder de kerstboom,
ondersteboven of bij het kerstontbijt? Dat
kan! Bij de nieuwe leesboeken is er een
Kerstleesbingo te vinden. Leuk om een
aantal foto's te sturen naar de juffen hoe
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De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de MR, OMR en GMR kunt u terugvinden
op www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders, Medezeggenschap. Als u
dan naar het juiste kopje gaat, vindt u
daar de desbetreffende informatie.

En verder:
Wij zijn een inzamelpunt voor batterijen,
dan bent u even op de hoogte.
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(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens
gewijzigd?
Geef het online door, via onze website.
Onder het kopje ‘contact’ kunt u een
online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel. Na het
doorgeven verwerken wij het in ons
administratiesysteem.

Agenda
December
15 december
24 december

25 december 9 januari
Januari 2022
10 januari

typelessen
Kerstviering op school.
Alle kinderen om
12.00 uur vrij
Kerstvakantie

12 januari

Onderwijsdag Kyk; alle
kinderen vrij
Alle kinderen weer
naar school
typelessen

12 januari

OMR Meiboom

Vanaf 17
januari
19 januari

toetsperiode

11 januari

MR vergadering

Februari 2022
8 februari

OR vergadering

9 februari

Team analysedag
alle kinderen vrij
Rapportfolio gevuld

11 februari
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Zorgen voor jezelf
en anderen
Waarom dit project?
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij
bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze
leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie
komen.

Steeds grotere scope

Leren in en met de omgeving

Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met

Bij het project worden organisaties en mensen uit de

een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over

omgeving van de school betrokken. Bijvoorbeeld: De

dit maatschappelijk relevante onderwerp.

GGD, een lifestylecoach of een sportinstructeur verzorgt
een activiteit over gezond eten en meer bewegen. De

•

•

Van wassen tot werken aan de conditie: 			

kinderen bezoeken een gezondheidscentrum, waar een

kinderen leren over lichaamsverzorging, 			

huisarts, diëtist of fysiotherapeut vertelt over de wer-

hygiëne, verzorging van zintuigen, hun conditie 		

king en de verzorging van het menselijk lichaam. Of

en de invloed van hun leefstijl op hun lichaam.

een trainer sociale vaardigheden of een instantie tegen

Van snoepen tot gezonde voeding: kinderen 		

pesten verzorgt een workshop over het opkomen voor

leren over het verschil tussen eten en snoepen, 		

jezelf en anderen.

over de schijf van vijf en de hoeveelheid voeding		
en drinken.
•

Van lichamelijke tot geestelijke en sociale 			
gezondheid: kinderen leren over infectieziektes, 		
leefstijlziektes en zonder stress omgaan met 		
elkaar.

•

Van opkomen voor jezelf tot opkomen voor 		
anderen: kinderen leren nee zeggen en samen 		

		sociale problemen, zoals pesten, oplossen.
•

Van eenvoudige tot complexe planningen 			
maken: kinderen maken een kalender voor 		

		zichzelf, een plan voor een groepje of zelfs een 		
plan voor een hele klas of school.

