
 Nieuwsbrief  
februari 2023   

Studiedag 
Vorige week donderdag hebben we een studiedag gehad. 
We zijn gestart met een presentatie van onze rekencoördinator juf Ymkje. Zij heeft ons laten zien welke 
(nieuwe) rekenmaterialen we hebben om te kunnen gebruiken tijdens de rekenlessen, zodat kinderen naast 
hun werkboeken ook bezig kunnen zijn met  echt materiaal. 
Daarna zijn alle leerkrachten aan de slag gegaan met de toetsresultaten en zijn er aan de hand daarvan 

nieuwe plannen gemaakt voor de komende periode. 

 

 

 

 

 

De nieuwe speeltuin voor de Spreng 

Hallo, wij zijn de leerlingenraad. We hadden vier offertes. 
Daaruit hebben wij eentje gekozen (Kompan). De meneer van 
Kompan hadden wij uitgenodigd om een presentatie over het 
speelparcours te geven. De presentatie heeft ons goed gehol-
pen want nu hadden we meer informatie maar sommige par-
cours obstakels vonden wij toch minder leuk. Daarom hebben 
we gevraagd of we zelf een parcours mochten samen stellen 
dat mocht en toen hebben we verschillende speeltoestellen 
uitgezocht. Hierbij moesten we rekening houden met btw, 
valhoogte en het budget. 

Die hebben we opgestuurd en een nieuwe offerte gekregen 
en na de vakantie komt deze meneer weer langs om de defini-
tieve tekening te maken met ons en voor het inmeten enz. 
Hieronder een paar onderdelen van het 
parcours. 
 
Geschreven door de leerlingenraad: 
Joas  Benthe 
Sam  Feline 
Rania  Maud 
 
 

Projectweek 
Na de voorjaarsvakantie is er een projectweek (6 t/m 10 maart 2023) voor de hele school met als thema:

     Bouwen maar! 
We gaan met de kinderen op allerlei manieren aan de slag met onderwerpen zoals: 
Hoe bouw je een huis? Wat heb je allemaal nodig? Hoe wordt een huis stevig? Enzovoorts. 

In deze week zijn er ook open lessen ingepland. Hier kunt u als ouders komen kijken en ook mee-

doen aan de les die er wordt gegeven. 
Via Parro hoort u van de eigen leerkracht wanneer deze lessen per groep zullen plaatsvinden. 
 
In deze week willen we ook stilstaan bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
Naast al het persoonlijk verlies zijn ook veel mensen hun huis kwijtgeraakt. 

Daarom willen we tijdens de projectweek een flessenactie houden met als doel geld in te zame-

len voor Turkije en Syrië, zodat daar weer nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. 
 
P.s.: Hebt u lege doosjes, schone melkpakken, closetrollen etc. Dan graag meegeven aan uw kind. 
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Jarigen Februari 

25 Caylisha 

Jarigen Maart 

1 Meike 

1 Damir 

2 Soraya 

3 Benthe 

4 Emma 

5 Nivah 

6 Linde 

6 Fayenna 

12 Ivan 

15 Youri 

15 Dwayne 

26 Gwendolyn 

27 Jelle 

 

 

 

 



17 maart pannenkoekendag! 

Op vrijdag 17 maart is het pannenkoekendag. Dan willen wij graag met alle kinderen in de school pannenkoeken eten! 

Wie willen er pannenkoeken voor ons bakken die dag? 

We zoeken per klas ongeveer 3 ouders die willen bakken. De pannenkoeken zouden we graag rond 11:30 uur in de groepen willen.  

Opgeven kan via Parro bij de eigen leerkracht. Wanneer u pannenkoekenmix nodig heeft van school, kunt u dat doorgeven bij eigen de 

leerkracht. Eventuele diëten en/of allergieën ook graag doorgeven aan de eigen leerkracht. 

We maken er een gezellige dag van met hopelijk veel lekkere pannenkoeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanbod naschoolse activiteiten 
  
Smallingerland heeft een jongeren agenda app. Hierin staan activiteiten gepland die na schooltijd plaats vinden. 
U kunt vanaf maandag 6 maart uw kind inschrijven. De activiteiten worden in de voorjaarsvakantie op de jongerenagenda gezet zodat u 
uw kind kunt inschrijven (niet verplicht). Hier staat dan waar het plaatsvindt. 
Zie de flyer die is meegestuurd als bijlage.  
 

Schoolsportagenda 

Sportbedrijf Drachten organiseert weer allerhande sportieve activiteiten waar uw 

kind aan mee kan doen. Vrijdag 24 februari is de volgende deadline voor het aan-

melden voor de nieuwe activiteiten, Ball Sports Day,  Voetbal, Skill Games. Klik hier 

voor het overzicht en het aanmelden.  

 
 
 
 

De week van de lentekriebels is van 20 tot en met 24 maart. 
 
We doen dit jaar mee met de week van de lentekriebels. De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basison-
derwijs. Het thema is: WAT VIND IK FIJN? We geven een week lang lessen over relaties en alles wat daarbij komt kijken. We vinden het 
als school belangrijk dat kinderen goede relaties opbouwen met iedereen om hen heen, maar ook nee durven te zeggen als er grensover-
schrijdend gedrag is. We gaan dit ook oefenen met kanjerlessen. Het is niet de bedoeling dat we seksuele voorlichting geven. 
Naast de kanjerlessen gaan we boeken voorlezen/lezen/praten over verliefdheid, verhalen en gedichten maken en natuurlijk ook knutse-
len over dit brede onderwerp. De regenboog krijgt een centrale plaats, want naast de Bijbelse betekenis van Gods belofte dat nooit weer 
de hele wereld onder water zal lopen, is er de andere betekenis. Iedereen mag zijn zoals die is. Tenslotte zal in de bovenbouw ook aan-
dacht zijn over hoe je omgaat met internet. Wat kan wel en waar is de grens? 
We houden u, waar het kan, op de hoogte via onze Parro app. 
 
 


