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GVO (middenbouw)
Voor de Godsdienstige Vorming gebruiken we de methode “Trefwoord”.
Tot de kerst werken de groepen 3, 4 en 5 aan de volgende thema’s.
Op dit moment zijn we bezig met het thema verfraaien.
Thema: Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen
aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Thema: Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Thema: Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over
genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
thema: Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe
dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel
is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)-nieuws. (bovenbouw)
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen: mijn naam is Jade de Block en sinds het begin van dit schooljaar
verzorg ik de lessen humanistisch vormingsonderwijs op de Dûbelspan. Ik val in voor mijn collega Lenie
Ernst, die helaas langere tijd afwezig is door ziekte.
Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 10.15 uur krijgen de kinderen uit groep 6/7/8 HVO. Tijdens deze lessen
staat het vormen van je eigen mening centraal en dat doen we m.b.v. allerlei onderwerpen uit de
leefwereld van de kinderen zelf (dieren, thuis, gevoelens, eerlijkheid, kinderrechten, milieu, feesten,
etc.). Naast praten (en luisteren!) maak ik gebruik van spelvormen, tekenen, knutselen, toneel,
werkbladen en af en toe film(-pjes).
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Ik heb het erg naar mijn zin op de Dûbelspan. De eerste lessen hadden als onderwerp: wie ben ik, wie
ben jij en wat is HVO? Afgelopen week hadden we het over levensvragen en hebben de kinderen die ook
zelf bedacht, zoals: 'wat gebeurt er met mij nadat ik ben doodgegaan?', 'waar ben ik goed in?', 'wat wil
ik later worden?' etc. We hadden er mooie gesprekken over.
Elke week schrijft een van de kinderen thuis een verslag van de les en iets over zichzelf in ons
verslagschrift, waarin u dan ook een kijkje kunt nemen.
Graag houd ik u via de nieuwsbrief een beetje op de hoogte van ons reilen en zeilen. Heeft u zelf vragen
of behoefte aan contact met mij, dan kan dat via mijn mailadres (bekend bij Juf Irma).
Tot slot hoop ik op een geslaagd HVO-jaar!
Schoenmaatjes
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen.
Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een
ander belangrijk is. Hierdoor krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme
landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen.
Onze school doet in samenwerking met de kerk en de school van Wiuwert in de maand November ook
mee aan de schoenmaatjes actie. U ontvangt hier binnenkort een folder over.
As in fisk yn it wetter…
In moai projekt en dan ek noch in keunstwurk mei elkoar meitsje! Babs Wynstra kaam hjir op skoalle om
der mei de bern oer te praten en te nifeljen. Fansels hearre de bern harren ek as in fisk yn it wetter te
fielen op skoalle. As dat sa is dan bloeie de bern op, krektlyk as de fisken dy’t no yn de gong hingje.
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Typeworld
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen
leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus.
TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.
Aangezien onze school een groot voorstander is van deze typecursus kunt u zich via ons inschrijven voor
de cursus. Dit is mogelijk vanaf groep 6. De kinderen kunnen de cursus thuis volgen maar de computers
van de bovenbouw zijn hiervoor ook op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd beschikbaar. Het
is een cursus waar de kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen dus de leerkrachten geven geen les
voor deze cursus.
De kosten voor de cursus bedragen 15 euro per leerling per jaar en inschrijven kan bij juf Gea.
Voor meer informatie zie www.typeworld.nl
Ronja de Rôversdochter
Giet oer twa dappere rôversbern dy't witte wat freonskip is. Fjochtsjende rôvers, razende fûgelheksen
dy't bern graach ite as lunch of jûnsiten...dat op in eftergrûn fan bergen, bosken en de seizoenen, binne
de yngrediïnten fan it ferhaal oer Ronja de Rôversdochter. Yn in boarch op in berch wennet dus in
rôversbinde. Harren lieder is Mattis, de rôversbaas. De binde hat hieltyd spul mei de oare rôversbinde,
mei as rôversbaas Borka. Op in nacht, yn in swiere ûnwaarsbui, wurdt Ronja berne. De bliksem splyt die
nacht de boarch yn twa dielen, en der ûntstiet in djippe ôfgrûn tusken de twa helten, it hellegat. Ronja
wurdt grut, en op in dei wol sy nei bûten, it bosk yn en de boel ferkenne. Sy komt fan alles en elkenien
tsjin, mar saai is't alhiel net. Somtiden rinne har aventoeren mar krekt goed ôf. Dan moetet sy Bjirk, de
soan fan Borka en syn frou Undis. Se wurde freonen. Dat fine de rôversbazen Mattis en Borka fansels
mar hielendal neat. Ronja en Bjirk flechtsje de bosken yn en gean yn in bearehol wenjen. Dochs sille hja
kieze moatte: foar de heiten as foar inoar...
Met de leerlingen van groep 5 t/m groep 8 gaan wij op donderdagochtend 29 november naar deze
voorstelling in Winsum. We moeten daar om 9.30u aanwezig zijn. Voor deze ochtend zijn wij nog op
zoek naar rijders. Mocht u willen rijden dan kunt u zich via de mail opgeven bij 1 van de bovenbouw
leerkrachten. De rijders mochten uiteraard de voorstelling bijwonen.
Walk-in evening
Our walk-in evening took place on Wednesday 10 October. During this evening, the children were able
to show their parents, and other interested, what we are doing at school.
It was a very successful evening, thank you all for coming!
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Sinterklaasviering
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten natuurlijk weer een bezoekje brengen bij ons
op school. De kinderen van de bovenbouw zullen in de week van 12-16 november lootjes trekken met
hun klas. De verdere informatie omtrent de Sinterklaas viering volgt nog.

Kalender
Datum
Vrij 9 nov
Di 13 nov
Do 29 nov
Woe 5 dec

nationaal schoolontbijt
facultatieve gesprekken
Mearke in Winsum (groep 5 t/m groep 8)
Sinterklaas viering (info volgt)

