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Agenda
17 februari
27 februari
2 maart
10 maart

11.15 uur start voorjaarsvakantie
Start school na voorjaarsvakantie
Groep 7/8 aanwezig bij boekpresentatie
schilderij”
Saco Velt bokaal groep 7/8

“Het vergeten

Algemeen
“Joop, het waren drie fantastische dagen”
Alsof hij zo uit een reclamespotje van een bekend uitzendbureau kwam lopen. Ook via deze weg
willen wij Joop Hakze bedanken voor de weken dat hij bij ons is geweest en samen met ons de school
op koers heeft gehouden. Het was fijn om te mogen ervaren dat we op je steun konden rekenen als
dat nodig was, maar ook dat je ons spiegelde en ons een aantal stappen verder hebt gebracht in
processen die al liepen of nog niet helemaal liepen zoals dat moest. Tot ziens!

Dank
Dank aan ieder voor het vertrouwen en de fijne samenwerking, met de leerlingen, met het team,
maar ook met u, ouders en verzorgers. En dank voor alle mooie woorden en attenties die ik mocht
ontvangen tijdens mijn korte periode bij jullie. Meester Cees heeft het hierboven prachtig verwoord!
Ik wens jullie een hele fijne samenwerking met mevr. Margriet de Ru. En voor Margriet: Heel veel
succes en plezier op De Jutter!
Margriet de Ru
Na de voorjaarsvakantie start Margriet de Ru als nieuwe directeur van De Jutter. Wij kijken als team
erg uit naar de samenwerking. Margriet heeft zich tijdens de ouderavond op 7 februari voorgesteld
aan de ouders.

Aankomend vaderschap……..
Voor meester Cees komt het vaderschap elke dag dichterbij. We zijn voorbereid op het vervangen van
Cees op het moment dat hij thuis moet zijn…..

Afwezigheid juf Bea
In de voorjaarsvakantie horen wij op welke wijze juf Bea na de voorjaarsvakantie terugkeert. Wij
houden u op de hoogte. De achterliggende periode hebben we haar afwezigheid dankzij de inzet van
collega’s op kunnen vangen (op één dag na). Ik wil u dank zeggen voor het begrip. Wij hopen zo snel
mogelijk weer voorspelbaarheid te kunnen bieden.

Nog één keer “Schaatsen”
In de vorige Flessenpost hebben we veel aandacht besteed aan de prachtige schaatsdag. We hebben
vergeten te melden dat klas 1 niet mee is geweest; deze leerlingen hebben die dag deelgenomen aan
een Uni-hockeytoernooi in Franeker en daar fantastisch gepresteerd. Top! Ook hulde voor jullie inzet!

Bingo

Wat een geweldige sfeervolle en spannende Bingo weer…… en wát een opbrengst!! Maar liefst
3257,60 voor onze school. Namens het team én de leerlingen onze hartelijke dank!

Fijne vakantie
Namens het team wens ik leerlingen en ook u een hele fijne voorjaarsvakantie.

Basisschool
Saco Velt Bokaal 2016/2017
Het begint een tweejaarlijkse traditie te worden en ook in 2017 doet groep
7/8 van De Jutter weer mee aan de Saco Velt Bokaal. De Saco Velt Bokaal
is een stijldansproject van dansschool Saco Velt in Leeuwarden. De
kinderen leren in twee lesuren de Cha Cha Cha.
In het derde uur worden er vijf paren
geselecteerd die tijdens het vervolg van dit
dansspektakel in de A-klasse mogen dansen.
Voor de niet geselecteerde paren stopt het niet na de voorronde zij dansen
door in de B-klasse. Uiteindelijk wordt het spektakel afgesloten in de
Harmonie waar 1300 toeschouwers getuige zullen zijn van de finale van de
Saco Velt Bokaal.
Afgelopen maandag startte voor groep 7/8 de wedstrijd met een les van dans juf Rianne de Vries. De
opdracht was om zo snel mogelijk dansparen te vormen, dit lukte binnen 45 seconden. Knap als je
beseft dat kinderen dit nog nooit eerder hebben hoeven doen. ’s Middags was er nog een keer een les
en bleek al snel dat er veel talent aanwezig was. In een volle aula onder toeziend oog van ouders,
medeleerlingen en personeel mochten de kinderen op dinsdag laten zien wat ze hadden geleerd. In hun
mooiste dansoutfits kwamen de kinderen naar school en dansten de sterren
van de hemel. Saco Velt selecteerde vijf paren voor de A-klasse: Mischa &
Yuna, Valentijn & Brecht, Luuk & Isa, Hero & Esther en Guus & Fleur. Prachtig
was het om te zien hoe de hele school meeleefde met de “winnaars”, maar
ook met de teleurgestelde leerlingen die niet geselecteerd werden voor de Aklasse. Dit dansproject heeft een bijzonder positieve werking op het sociaalemotioneel functioneren van de groep.

Presentatie boek “Het vergeten schilderij”
Op 2 maart wordt het boek, “Het vergeten schilderij” van Anke den Duyn gepresenteerd
op Vlieland. De kinderen van groep 7 en 8 zullen een rol spelen bij de presentatie van het
boek. Dit doen zij bij aankomst van de genodigden op Vlieland. In de week na de
voorjaarsvakantie zal schrijfster Anke den Duyn met de kinderen dit gaan voorbereiden.
We werken hierin samen met het Tromps Huys en de bibliotheek.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Nederlandse VOC schipper Dirk Hartog landde op de westkust
van Australië. De tinnen schotel die hij achterliet, werd bijna tachtig jaar later gevonden door de
bemanning van de 'Geelvinck', het schip van Willem de Vlaming. Door Juriaen Ys om precies te zijn,
een jongen van Vlie...
Vlieland - 1696. Juriaen rouwt om zijn verdronken vader. Wanneer zijn moeder hertrouwt met een
koopman uit Danzig neemt hij een drastisch besluit. Op de rede van Texel glipt hij aan boord van de
'Geelvinck'. Schipper Willem de Vlaming neemt hem onder zijn hoede en Juriaen reist als kajuitsknecht
mee naar het Onbekende Zuidland. Onderweg sluit hij vriendschap met matroos Casper en met Victor
Victorsz, de fijngevoelige ziekentrooster die hem de kneepjes van het schildersvak bijbrengt.
Op een avond krijgt Juriaen een geweldig idee. Hij zal de allereerste kaart van het Zuidland tekenen.
Samen met Casper gaat hij op avontuur in het onbekende land...
Perth - 2015. De Nederlandse Luna is verhuisd naar Australië. Ze mist haar vriendinnen en moet
wennen aan haar nieuwe school. Als ze op een dag bij Rottnest, het vakantieparadijs voor de kust van
Perth, een oud bord opduikt, verandert alles...
Luna neemt ons mee naar de Gouden Eeuw, de tijd van specerijenhandel en ontdekkingsreizen. Naar
Vlieland en de rede van Texel, waar de paasvloot op het punt staat om uit te varen. Steeds
nieuwsgieriger volgt ze het spoor van Juriaen Ys. Op Cape Inscription, de kale rots waar Dirk Hartog
vier eeuwen geleden een tinnen schotel aan een paal spijkerde, komt de geschiedenis samen. Het
geheim is ontrafeld, het verhaal is verteld...

Lezen groep 3/4
We willen u vragen om ook in en om de vakantie te blijven lezen. Dit stimuleert de leesontwikkeling
van uw kind, zodat het lezen ook vlotter zal gaan. Groep 4 heeft vrijdag 3 maart de taaltoets.

Spreekbeurten 5/6
Groep 5/6 is gestart met de spreekbeurten. De kinderen presenteren een eigen gekozen onderwerp
aan de klas. Een aantal kinderen is al geweest de onderwerpen variëren van zwerfhonden tot aan
wilde dieren of hun eigen hobby. De juf geeft samen met de klas een beoordeling. Speerpunt is het
leren spreken voor een groep.

Nieuwsbegrip
De kinderen van groep 5/6 krijgen een inlogcode voor Nieuwsbegrip (onze methode voor begrijpend
lezen) mee naar huis. Het advies vanuit de leerkrachten is om één keer per week thuis op de
computer te oefenen met Nieuwsbegrip.

Tellen en winter
Groep 1/2 is de afgelopen periode bezig geweest met tellen en winter. Er is extra aandacht besteed
aan tellen en voorlezen uit boeken die met winter te maken hebben.

Fasegroepen
Groep 7/8 en klas 2a/3a zijn vrijdag tijdens de les van Engels begonnen met het werken in
fasegroepen. De kinderen lazen gezamenlijk een Engelse tekst over Valentijnsdag. Met elkaar werkten
ze aan de opdrachten. Er werd gebruik gemaakt van de methode Newswise. Deze methode is
verbonden met de Nederlandse methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip. De reacties van de
leerlingen waren positief. Later meer.

Voortgezet onderwijs
Afscheid juf Danique, welkom juf Nina
Juf Danique heeft gekozen voor een andere route dan onderwijs. Nu het ons is gelukt om een goede
vervanging te vinden voor de lessen tekenen en culturele en kunstzinnige vorming, nemen we afscheid
van haar. Namens het team dank voor je inzet voor onze leerlingen en school Danique en heel veel
succes in je verdere loopbaan. Mevr. Nina Wanders volgt haar op. Afgelopen maandag was ze al op
school voor een overdracht. Veel plezier en succes voor haar!

Erasmus plus 3D project
3D-printer in de hal
In de hal van onze school staan op dit moment twee 3D-printers deze worden graag door leerlingen
aan u gedemonstreerd! Ook zal de school binnenkort starten met workshops waarin leerlingen u leren
werken met de 3D-printer.

