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Activiteiten
“Meer muziek in de basisschool!”. Ook ons IKC heeft de overeenkomst ondertekend waarin
we zeggen aandacht te geven aan muziekonderwijs. We zien dat nu in lessen “spelen op
de dwarsfluit”, maar ook in de lessen van een muziekdocent bij ons op het IKC. En wellicht
zit er meer aan te komen….muziek en dans zijn regelmatig terugkerende activiteiten.
Muziek maken is leuk, muziek maken is goed voor ontwikkeling.
Maar er is meer. En ik vertel daar steeds met trots over:
Groep 7 heeft de Rots en Water training afgerond. In de laatste les zijn veel ouders op
bezoek geweest en hebben kunnen zien dat de kinderen allemaal een diploma hebben
gekregen. Prima.
Leerlingen kunnen aan workshops graffiti deelnemen en we hebben CreatiefLAB en Blijkraal
ingehuurd om creatieve activiteiten te organiseren in school en na schooltijd.
Leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan een badminton toernooi (tijdens de
pauzes wordt er nog volop geoefend; ook leuk voor thuis) en aan het Cruijff Court. Ons
damesteam is een ronde verder. Goed gedaan!
Verder zijn we blij met DBIEB in school. Onze kinderen kunnen daar de nieuwste boeken
lenen en ook ouders zijn welkom om met hun kind een boek uit te kiezen en mee te nemen
voor thuis. Voorlezen is belangrijk! Leesconsulent Margriet Groustra presenteert boeken in de
groepen en ouders helpen ons bij het uitlenen en innemen van boeken uit onze bibliotheek.
Fryske wike
Alle scholen in Friesland zijn verplicht in meer of mindere mate de Friese taal een plek te
geven in het onderwijsprogramma. Wij dus ook. Hoewel we vrijwel geen Friestalige
leerlingen hebben. En omdat we bijna geen Friestalige leerlingen hebben, werken we
vooral aan kennismaking met de Friese taal en cultuur. Zodat leerlingen leren respecteren
en wellicht een enkel woord kunnen uitspreken. Het gaat ons om een positieve houding.

Eén keer per jaar organiseren wij een Fryske
wike (een Friese week). Een hele week
onderwijzen over de Friese cultuur. Met dit
jaar als thema de Friese natuur.
U bent deze week welkom op school om
werkstukken van kinderen te bewonderen.

