
 

 

 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

23 december t/m 3 januari:  Kerstvakantie  

We starten de kerstvakantie op vrijdag 20 december vanaf 12:00. (Alle leerlingen 

zijn dus op vrijdag 20 december om 12:00 uur vrij) 

31 januari 2020:   Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij van school) 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

Week 50  09/12 - 13/12 

Zing in het donker 
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80 
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, 
maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het 
uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is. 

 

Week 51 ■ 16/12 - 20/12 

Kom je ook? 
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20 
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij 
maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal 
geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. 
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze 
gaan meteen naar de stal. 

 

Week 02 ■ 06/01 - 10/01 

Jij bent bijzonder 
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52 
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een 
bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer te 
brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een 
bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al 
zo lang heeft gewacht. 
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Beste ouders/verzorgers,  

 

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze 
adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het 
andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: 
‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord 
van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan 
nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand 
geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam 
was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het 
kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit 
Nazaret. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods 
zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het 
was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon 
nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van 
engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de 
stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld 
gekomen was. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de 
toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons 
eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. 
Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je 
mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een 
wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een 
donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. 
Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

Wij wensen u een gezegende kerst! 

Met vriendelijke groet, 
Erik Idema 
Hoofdredacteur van Kind op Maandag 

 

 

****** 

Schoenendoosactie 

De schoendoosactie van november leverde maar liefst 135 dozen  

op. Vanuit de 3 kerken die met school deze actie hielden werden er 

52 dozen op school gebracht terwijl de kinderen van school maar liefst 83  

schoenendozen meenamen. Met een donatie vanuit de kerk kon ook de 

bijdrage in de transportkosten geheel voldaan worden. Hartelijk dank voor 

uw deelname aan deze actie.  

  



 

Verjaardagen november 

Datum leerling   groep 
3  Gezina Wijnsma 4    
5 Fenna Visser  2 
11 Livaneke Nauta  2   
18 Marc van der Meer 1 
18 Silke Visser  1 
18 Ymkje de Wit  2 
22 Kevin Damstra  1 
23 Annemiek Sipma 4 
25 Janco Reiding  1 
26 Frederik Feddema 1 
28 Viktória Tar  3 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

Op 7  en 8 december worden respectievelijk Anniek van Tuijl en  Jurre Kuitert 4 jaar en komen ze bij 

ons op school. Van harte welkom, Anniek en Jurre! Wij hopen dat jullie een hele fijne tijd op de 

Wynroas hebben. 

 

 
****** 

 

Actie zichtbaarheid 
 
Op 11 en 12 november zijn er heel veel fietsen op school gecontroleerd op deugdelijke 
verlichting in het kader van de actie Zichtbaarheid van Veilig Verkeer Nederland. Met deze 
actie wil de school stimuleren dat de leerlingen deugdelijke verlichting hebben op hun fiets 
en die ook daadwerkelijk gebruiken. 
Gelukkig waren de meeste fietsen dik in orde en ontving de eigenaar een lichtgevende OK 
stikker voor op de fiets. 
 

**** 

 

Grote Kerstkaartenactie 
De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de mensen die hen dierbaar 
zijn. Een moment om iemand te verrassen met iets persoonlijks: een periode van warmte en 
gezelligheid. Maar voor sommige ouderen in Nederland is het juist een periode waarin zij de 
eenzaamheid meer ervaren dan normaal. Het Nationaal Ouderenfonds wil daarom dat zoveel 
mogelijk ouderen een kerstkaart ontvangen.  
Daarom gaan we met de leerlingen van onze school kerstkaarten schrijven/tekenen die 
vervolgens door het Nationale Ouderenfonds naar eenzame ouderen worden gestuurd. 
In het kader van burgerschap willen we op deze manier (mede met het bijbehorende 
lesmateriaal) kinderen bewust maken van maatschappelijke zaken. 
 
 



Sinterklaas kwam vandaag ook een bezoekje brengen aan onze school. 

Na pech te hebben met zijn boot kwam Sint en zijn Pieten behulpzame ouders tegen die het 

gezelschap op de tractor naar school brachten. 
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Splitsen groep 1/2 

Met de komst van twee nieuwe leerlingen in groep 1 deze maand heeft de school bij het 

bestuur het verzoek gedaan om niet in januari (zoals gepland) maar al per 2 december de 

groep 1/2 op te splitsen in groep 1 en groep 2. Dit is door het bestuur goedgekeurd. 

Juf Djoke en juf Yvonne staan in groep 1, juf Sijtske en juf Yvonne in groep 2. 

Juf Yvonne is een bekende voor de school: zij heeft vorig jaar haar afstudeerstage (LIO) in 

groep 5 gedaan. Wij zijn erg blij met de vervroegde splitsing en de versterking van ons team 

door juf Yvonne. 

 

******* 

Gevonden voorwerpen 

Op school blijven regelmatig spullen van leerlingen slingeren: bakjes, bekers, jassen, 

gymspullen etc. Deze verzamelen we in de grote roze kist halverwege de gang in school. 

Mist u iets, neem dan even een kijkje in de kist. 

Niet alleen op school slingeren zaken rond, vanuit de Nije Warf kregen we de melding dat 

ook hier regelmatig spullen worden vergeten. Dus mocht u iets missen kijk dan ook even bij 

de gevonden voorwerpen in de Nije Warf. 

 

***** 

 

Vooraankondiging 

Techniek Tastbaar op 20 maart 2020 

 

Locatie: energiecentrale Burgum 

Koumarwei 2, Burgum  



- We zijn in oktober op excursie geweest naar de boer. Daar hebben we bomen (Elzensingels) gekapt 

en gezaagd en mooie dingen gemaakt van de takken. Kortom; een heerlijk dagje in de buitenlucht. 

- Groep 7 is enkele dinsdagen vóór en ná de herfstvakantie naar de 11stedenhal in Leeuwarden 

geweest. Heerlijk schaatsen! Héél veel ouders hebben ons gebracht en gehaald. Zonder jullie hulp 

kunnen we dit soort uitstapjes niet realiseren. Nogmaals bedankt! 

- Bij de lessen van wereldoriëntatie behandelden we de afgelopen weken het thema Indianen. Na de 

kerstvakantie starten we met het thema Vikingen. We willen dit graag combineren met een bezoek 

aan het Fries Museum ( Ga je mee op viking?) Ook hier vragen we weer ouders voor die ons kunnen 

brengen en halen. Details hier over volgen t.z.t.  

- Begin november deden we mee aan de Week van de Mediawijsheid. We zijn inmiddels échte 

professionals op dit gebied en we weten heel goed wat we wel/ niet moeten doen online. Samen 

hebben we een film gemaakt over cyberpesten. 

- Groep 8 gaat al enkele weken op Tienercollege naar de Saad. Hier werken ze aan een virtuele 

wereld die we met een 3D bril kunnen doorlopen. 

- Ook hebben we meegedaan aan de Damstra Challenge. De bedoeling was dat de kinderen  gingen 

bijhouden wat hun verbruik van water, gas, stroom was en waar ze als familie misschien wel op 

konden bezuinigen. Wanneer kun je tóch de fiets pakken en laat je de auto staan! De afsluiting was 

op 29 nov en Bauke had het “ideale dorp” voor ons gecreëerd in 3D en dit ontwerp werd 

gepresenteerd door Sianne en Elisa. Als afsluiting hebben we samen het lied “Mijn dorp” gezongen 

op de melodie van “Een eigen huis , een plek onder de zon” van René Froger. 

- Binnenkort het Sinterklaasfeest en dan lopen we al weer richting Kerstmis.  

Tussendoor zijn we natuurlijk ook gewoon druk met rekenen, taal en spelling want in januari 

beginnen we alweer met de CITO - M toetsen.  

In onderstaande verhalen schrijven de kinderen over hun belevenissen.  

 

Mediamasters 
Mediamasters was erg leuk. 

We moesten allemaal 

Opdrachten doen wat 

Met internet te maken had. 

We moesten 4 tieners helpen 



Om 24 uur uit handen te  

Blijven van de hackers. 

Anna, Martje en Annelies 

 

 

De Elzensingels:                Gemaakt door: Bjorn en Niels. 

Wij zijn naar de boer geweest. 

Wij hebben daar veel over de Elzensingels geleerd. 

Wij hebben daar ook in hout gesneden, en hebben daar een pijlenboog gemaakt. 

We hebben daar ook de boer geholpen met de Elzensingels te kappen. 

Wij hebben daar ook kleine kalfjes gezien, en als je je hand naar voren deed zoog dat kalfje aan je hand. 

    Dit zijn nog plaatjes 

Wij zijn daar de hele schooldag gebleven. 

 

Denkers Elisa en Sianne 

 Wij gaan elke dinsdag middag om 12.30 uur tot 14.00 uur 

 naar het dockinga college in gebouw de finne. 

 Daar hebben we 6 lessen Grieks, 6 lessen Economie 

 en 6 lessen Natuurkunde/Scheikunde 

 we hebben nu 4 lessen Grieks gehad 

 daar in hebben we het Griekse alfabet geleerd op te zeggen 

 en op te schrijven we hebben ook dingen geleerd over de Griekse goden 

 en hebben we presentaties gemaakt. 

 



Gemaakt door Iefke Ilse en Jolien  

 

We gingen naar het tienercollege de Saad. 

Daar zijn we bezig geweest met een virtual 

reality wereld maken. 

We gingen een dierentuin/boerderij maken. 

 we zijn de laatste keer met een kartonnen vr bril in de wereld gaan spelen. 

We zijn er in totaal 4 keer heen geweest. 

Wat hebben we dit jaar gedaan 
 

We hebben op tiener college elke dinsdag cospaces gedaan 

We hebben de voorlees wedstrijd gedaan 

We de hele week media masters gedaan 

We hebben 5 weken de damstra challenge 

Jitse Anco en Benjamin en Timo 

 

 

Elzensingels 

We zijn met zen allen naar de elzensingel 

geweest het was heel leuk en we hebben 

bomen gesnoeid en uitleg gekregen en 

daarna zijn we de takken gaan versieren 

het was een leuke dag 

Sita en Yolande 
 



Schoolschaatsen 

Wij zijn dit jaar 5x op een dinsdag om 09.30 tot 

10.30 . Te schaatsen geweest we hebben veel 

geleerd. De laatste keer hadden we een 11steden 

tocht. In de schaatshal in Leeuwarden. 

Er waren 6 groepen iedereen kwam in een groep. 

Op zijn eigen niveau 

Gemaakt door: Antje, Iris en Lianne 

 

 

 

Wij zijn de afgelopen 

week op dinsdag naar 

tienercollege op de saad 

geweest we moesten 

een wereld maken en 

daar konden we 

allemaal dingen in 

maken en de volgende 

keer is de laatste keer 

dan moeten we een vr 

bril maken en dan kunnen we in onze eigen 

wereld lopen 

Sjoerd en Bauke 

 

 



Wij hebben lootjes getrokken voor vijf december. 

We moeten suprises maken met een gedicht. Die gaan we 5 december 

uitpakken. 

 

Wat zullen we krijgen? 

We zullen het 5 december wel zien!!!!! 

Thymen, Delano en Martijn 

 

De elzensingels 
We zijn bij de boer geweest en daar hebben we allemaal leuken dingen doen  

We moesten de elzensingels knippen en we moesten allemaal opdrachten doen over elzensingels 

zoals hoe lang kan een elzensingel leven 

Freerk Pieter en Gerard en Jente 

 

 

De week van de mediawijsheid: 

 

Oefen missie: eerst hadden we een oefen missie dat was om te oefenen dat was 

makkelijk. 

 

De eerste echte missie super leuk wel wat [bits] punten verdient we moesten de 

bits verzamelen zodat we eerste konden worden niet geworden maar oke 

 

De tweede spel dag ongeveer hetzelfde maar ja de vragen zijn net als altijd 

verschillend  

 



De derde dag was het ook heel leuk net zoals de  vierde dag en de vijfde dag was 

de finale we hadden het niet zo goed gedaan want we waren 1477ste geworden 

niet zo goed dus  

Tjalling, Wietze en Rients Auke  

 

 

Wij zijn 2 oktober naar de boerderij geweest wij hebben daar geleerd over elzensingels  en de 

dykswal en we mochten takken bewerken met messen en versieren met wol dat was heel leuk we 

hebben allebei een zwaard gemaakt met geel en rood wo 

 

Klaas Jan               Bjørn 

 

 


