
 
 
 
 
  
 
  

                   
Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool  

Activiteiten en agenda 

Dinsdag 16 oktober. Studiedag voor de leerkrachten. Kinderen vrij 

22 oktober tot 26 oktober. Herfstvakantie 

Dinsdag 30 oktober. Sint maarten knutselen.  

Dinsdag 6 november. Sint Maarten knutselen 

Donderdag 8 november. Studiedag voor de leerkrachten. Kinderen vrij 

Woensdag 14 november. Schoonmaakavond, alle ouders zijn van harte uitgenodigd om te helpen 

Oktober 2018 

Schoolkorfbaltoernooi 

Op woensdag 26 september hebben groep 7/8 samen met Mare en Janiek van 

groep 6 mee gedaan aan het school korfbaltoernooi! Dat werd dit jaar gehouden in 

Harich. Het was een prachtige zonnige dag en één en al sportiviteit met als resultaat: 

de 3e plek! Via deze weg willen we Margreet Wienia en Jetty de Boer bedanken als 

coach en uiteraard alle andere aanwezige ouders, broertjes/zusjes voor hun support!  

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Maarten 
Na de herfstvakantie komt Sint Maarten er weer aan! 
Wij zijn alvast bezig met de ideeën en hebben twee creatieve middagen ingepland voor het maken van de 
mooie lampionnen. Dinsdag 30 oktober en 6 november gaan we 's middags gezellig met de groepen 1 t/m 8 
knutselen. Opa’s, oma’s, tantes, oom en ouders iedereen mag helpen.  
 
Wilt u doorgeven wie er komt helpen aan juf Rienke? Dan kan zij de groepen goed indelen.   

 
 
 

Rekenen, het mooiste vak op school 
 
Vanaf groep 1 en 2 zijn we dagelijks in de weer met rekenen. Bij de kleuters wordt er geoefend met de tijd, 
de dag, de datum en tellen. Zo worden dagelijks de dagen van de week benoemd. Er wordt gewerkt met een 
tijdlijn wat er allemaal staat te gebeuren op een dag. Bij de kleuters werken we met de methode Schatkist. 
Spelenderwijs zijn er gesprekken over rekenen en doen de kinderen oefeningen. Wanneer de kinderen naar 
groep 3 gaan hebben ze vele begrippen geleerd en kunnen de meeste kinderen van voor naar achteren 
tellen.  
 
Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘de wereld in getallen’. Deze methode helpt ons om een lijn te 
pakken die precies passend is. Dankzij de tablet, die we gebruiken vanaf groep 4, kunnen we precies zien 
wat de kinderen doen. We kunnen analyseren wat ze goed doen en waar ze meer mee zouden kunnen 
oefenen. Na de eerste weken in september kunnen we heel gericht instructie geven. De methode ‘de wereld 
in getallen’ in onze leidraad. Op de tablet maken de kinderen de opdrachten. Je zou de tablet ook kunnen 
vergelijken met een schrift. Aan een tablet zitten voordelen en nadelen. Het grootste nadeel is dat je niet kan 
schrijven op een tablet. Daarom hebben alle kinderen altijd kladpapier bij zich. Dat start al vanaf groep 3. 
Het inoefenen van opdrachten gebeurd altijd met de hulp van kladpapier of wisbordjes. Zo kunnen wij als 
leerkrachten de stappen volgen van de kinderen en bijsturen waar dat nodig is.  
 
Een methode kan de kinderen niet volgen. Een methode heeft vaak een dwingend karakter omdat elke dag 
een les moet worden gegeven. Doordat wij overzichtelijke groepen hebben en groepsdoorbrekend werken 
kunnen wij de kinderen goed volgen en instructie geven waar dat nodig is. Er is dankzij het 
groepsdoorbrekend werken maar 1 groep in de klas waardoor de leerkracht niet continu hoeft te wisselen 
met zijn of haar aandacht.  
 
We zetten heel bewust in op de basis van het rekenen. Al het rekenen start met simpele sommen. Wanneer 
je al moeite hebt met de meest simpele sommen is het bijna onmogelijk om moeilijkere sommen te snappen. 
Wij werken met het rekenmuurtje waarbij de gedachte is dat de onderste laag stenen nodig is om de 
bovenste laag te kunnen dragen. We automatiseren dan ook dagelijks. Dankzij het automatiseren van 
bijvoorbeeld tafels is het mogelijk om echt na te denken over complexere sommen. Wanneer je niet zou 
automatiseren dan zou een simpele tafelsom van 5 keer 5 lang duren. Door snel te kunnen schakelen 
kunnen we ons bezig houden met pittigere sommen.  
 
In elke groep hebben we een basis, een plus en ondersteunende groep. We hebben materiaal voor kinderen 
die meer aan kunnen. Dankzij de overzichtelijkheid van de groepen kunnen we maatwerk bieden. Plus werk 
kan bestaan uit een plusboek, levelwerk, werkbladen. We streven niet naar meer van dezelfde sommen 
maar verrijkende sommen waar de pluskinderen daadwerkelijk van leren. De ondersteunende groep heeft 
meer tijd nodig. Dit bieden we dan ook. Deze kinderen krijgen meer instructie.   

 
Elke les start met instructie of een oefening. Dit is vaak interactief en wordt ondersteund met materiaal. Het 
is niet alleen statisch maar ook met beweging waar het kan.  
 
Middels deze schets geven we een beeld van het rekenonderwijs. Het is echter nog steeds niet volledig. 
Daarom vragen wij u ook om altijd contact te zoeken met de leerkracht. Zij kan u vertellen waar de kinderen 
nu mee bezig zijn. Ook kan de leerkracht specifiek vertellen over de vorderingen van uw kind. U kunt altijd 
een afspraak maken met elke leerkracht. 
 



  

De 7 gewoonten van Covey 
In oktober staat gewoonte 2 centraal: Begin met het einddoel voor ogen, maak een plan! 
We voeren met elke leerling een kindgesprek en stellen doelen vast.  

Videobeelden 

 
Als intern begeleider (IB-er) op De Fluessen wil ik, samen met ouders en leerkrachten, zo goed 
mogelijk tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van jullie kind(eren). 
Ik ben daarom zo nu en dan in de groepen aanwezig om met eigen ogen te zien wat er gebeurt. 
Ik observeer, praat  met kinderen, ga met leerkrachten in gesprek, maar wil ook graag jullie als 
ouders daarbij betrekken. Open zijn naar elkaar toe, samenwerken als school en ouders. Alles 
in het belang van jullie kind(eren). 
Een extra mogelijkheid in de begeleiding is het gebruik maken van videobeelden.  
Op dit moment krijgen wij als IB-ers van Nije Gaast training in het inzetten, het maken en het 
juist interpreteren van deze beelden. Je vraagt  je steeds weer af: “Waar gaat het al heel goed? 
Hoe kunnen we dat uitbouwen.” 
Met de gemaakte beelden wordt heel discreet omgegaan. De beelden worden bv. weer 
vernietigd als er geen meerwaarde meer is.  
Mocht je vragen hebben of bezwaar maken tegen het gebruik van beelden, of gewoon een 
andere vraag hebben, kom gerust eens langs. 
 
Een vriendelijke groet, 
Annie Tigchelaar 
Werkdagen dinsdag of donderdag 
Ib.defluessen@nijegaast.nl  
06-40959268 
 

Geluksgeld 
 
Ook dit schooljaar gaan we met de kinderen weer "geluksgeld" sparen voor een goed doel. 
Ieder maandagochtend mogen de kinderen hiervoor een bedrag(je) meenemen naar school. Dit 
jaar hebben we weer een doel uitgezocht voor kinderen. Dit jaar voor zieke kinderen: 
 
 Make-A-Wish Nederland 
Ieder kind heeft een allerliefste wens. Een wens die het verschil maakt. Weer kind kunnen zijn 
en geen patiënt. Het moment waarop zorgen worden vergeten en geluk en positiviteit voorop 
staan. Make-A-Wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen en jongeren 
van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dat doet Make-A-Wish Nederland niet voor 
niets. In al die jaren is gebleken dat voor het wenskind en zijn/haar familie een wensvervulling 
onvergetelijk is. Het laat het kind weer gewoon kind zijn in plaats 
van patiënt en maakt het hele gezin sterker voor hun toekomst. De afgelopen jaren heeft 
Make-A-Wish Nederland al vele duizenden wensen vervuld en daarmee de eigen kracht van 
deze kinderen en jongeren aangewakkerd. Niet de ziekte, maar het kind en/of de jongere zelf 
staat centraal en dat maakt de wens tot een unieke beleving. 
De komende weken zullen de kinderen via foldermateriaal en een presentatie van één van de 
medewerkers van Make-A-Wish Nederland meer horen over dit doel. Wij hopen van harte dat u 
dit doel met ons wilt ondersteunen! 
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Dierendag 
Op 4 oktober is het dierendag. Alle kinderen mogen rond 08.30 zich verzamelen met 
dieren. Is het slecht weer dan zijn we in de mienskip. We kunnen elkaars dieren 
bekijken. Rond negen uur gaan we allemaal weer terug naar onze groepen.   

Visles bij het Woudagemaal! 
Heeft u al eens gehoord van de Week van de Biologie?  
Ook dit jaar organiseert het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) de Week van de 
Biologie, in navolging van een succes-volle editie in 2017. De Week van de Biologie 
vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 7 oktober. Wetterskip Fryslân heeft i.c.m. 
UNESCO Werelderfgoed  Ir. D.F. Woudagemaal een prachtig programma voor 
basisscholen opgesteld waar wij ook aan mee mogen doen! 
 
Op 4 oktober mag groep 6, 7 en 8 een bezoek brengen aan het Woudagemaal. Hier 
mogen de leerlingen kennis maken met de verschillende vissen die in onze wateren 
leven, het herkennen van de verschillende vissen, waarom zuurstofplanten zo belangrijk 
zijn evenals het belang van zoet water. Daarnaast zal er iets verteld worden over 
visvriendelijke gemalen en vispassages. Tot slot mogen de leerlingen zelf natuurlijk ook 
nog even vissen!  
 

Snoep gezond, eet een … appel! 
Ook dit jaar mogen we weer mee doen aan het EU-Schoolfruit programma! Volgende 
maand gaan we hiermee van start en wel van 13 november t/m 20 april. De kinderen 
zullen op dinsdag, woensdag en donderdag (en op vrijdag ook mocht er nog groente/fruit 
over zijn) gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt krijgen om in de 
klas op te eten. De lunchtrommel mag gewoon zo gevuld worden als u gewend bent. Zie 

het fruit/groente als een lekker extraatje! 😊  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De mail adressen van de leerkrachten: 
Juf Tineke: t.de.vries@nijegaast.nl 
Juf Greetje: g.wind@nijegaast.nl 

Juf Teatske: t.knobbe@nijegaast.nl 
Juf Henriëtte: h.de.witt@nijegaast.nl 
Juf Rienke: r.de.koe@nijegaast.nl 

Juf Annie: Ib.defluessen@nijegaast.nl 
Juf Lucia: l.groendendal@nijegaast.nl 

Juf Riekje: r.prins@nijegaast.nl 
 

 

Als er iets is kunt u altijd mailen naar Meindert Tjerkstra: fluessen@nijegaast.nl 
 
 

mailto:t.de.vries@nijegaast.nl
mailto:g.wind@nijegaast.nl
mailto:t.knobbe@nijegaast.nl
mailto:h.de.witt@nijegaast.nl
mailto:r.de.koe@nijegaast.nl
mailto:Ib.defluessen@nijegaast.nl
mailto:fluessen@nijegaast.nl

