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Voorwoord

IKC-RAAD

Beste ouders/verzorgers,

Elke school is wettelijk verplicht om een MR in te stellen.
Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden
meepraten over het beleid op school. Ook moet er op
ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn,
waarin ouders inspraak hebben in het beleid. Per 1
oktober 2019 kwamen de pedagogisch medewerkers in
dienst van CBO Noardwest Fryslân. Omdat de school al
langer werkt als Integraal Kindcentrum maar nu ook 1
werkgever kent, is ervoor gekozen om de MR en OC
samen te voegen.
Wij noemen dit ‘IKC Raad het bAken’. De IKC Raad
praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben
met ons Kindcentrum. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen.
We bekijken nog hoe de rollen binnen de IKC-raad
verdeeld gaan worden. Maar we hebben er vertrouwen
in dat we met de nieuwe leden een stevige IKC-raad
hebben gecreëerd.

Wat een spannende periode leven wij in momenteel.
Wat een ongrijpbare en onzekere tijd.
Wat een periode van bezinning en stilstand en
dankbaar zijn voor al het goede wat we hadden en voor
altijd dachten te hebben. Zekerheden die geen
zekerheden bleken. Gezondheid het grootste goed wat
een mens kan bezitten. Zoveel rijker dan al het geld van
de wereld. Het elkaar niet kunnen ontmoeten. Onze
familie niet mogen bezoeken. Geen uitjes en geen
vakantieplannen. Maar gelukkig wel educatie.
Want jezelf onderwijzen en leren van en met elkaar en
ontwikkeling gaat altijd door. Ondanks deze crisis staat
de maatschappij niet stil. We worden creatief.
We leren online les te geven.
Zie het als een boodschap.

De IKC Raad bestaat uit:
• Bettie Helfferich (ouder, secretaris)
• Cora Dijkstra (ouder, notulist)
• Jantina Nieuwhuis (interim-directeur)
• Djoeke Spoelstra (leerkracht)
• Karla Draaisma (kinderopvang)
• Liesbeth Buurstra (leerkracht)
Nieuwe leden zijn:
• Danny Zuiderhof (ouder lid MR)
• Inge Bollen (ouder lid OC)
• Sandra Westra (ouder lid MR)

Namens het team,
Jantina Nieuwhuis, directeur a.i.
Kindcentrum het bAken
hetbaken@cbo-nwf.nl / 0517 413778
06- 83 65 06 22/ rechtsreeks nummer
KDV & BSO
https://m.facebook.com/ikchetbaken
www.hetbakenharlingen.nl

PAASGEDACHTE
Hopelijk weet u bijgaande link te waarderen.

Behandelde onderwerpen waren o.a.:
− Ontwikkeling IKC
− Nieuwe website
− Fides ouderavond
− Herinrichting schoolplein
− Begroting
− Scholingen
− VVE-beleid.
− GGD-inspectiebezoek

Dit lied is van de beroemdste band van Italië in de 70er
jaren. Ze hebben de auteursrechten aan het ziekenhuis
van Bergamo geschonken. Elke klik op de video betekent
een gift, omdat YouTube de eigenaar van die
auteursrechten per klik betaalt. In het ziekenhuis van
Bergamo zijn alleen gisteren al 800 mensen overleden.
Dus deel deze video zoveel mogelijk. Grazie !
https://m.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc
Ik vond dit lied, deze tekst pakkender dan welk
Paasgedicht ook.
De boodschap van de opstanding van Jezus geldt nu ook
een beetje voor ons. We zullen na deze crisis weer
(op)bouwen en opstaan. Bewuster en menslievender dan
ooit tevoren. Met meer dankbaarheid en respect voor
de natuur en God.
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dat is wat je als ouders en school de kinderen wilt
meegeven, toch?
Aan de hand van een aantal symbolen legde hij uit hoe
ze nu met onze kinderen spreken over o.a.
(zelf)vertrouwen,
omgaan
met
emoties
en
weerbaarheid. De symbolen die ze daarbij gebruiken
zijn heel herkenbaar voor hen. Een sleutelbos, die staat
voor het zoeken naar een passende oplossing. Past de
ene sleutel niet, dan zoeken we net zolang verder tot we
een passende sleutel vinden. Een beer met een t-shirt
waarop staat 100%. Want we zijn toch goed zoals we
zijn? Ook een hele leuke was het ojee… en oké laatje.
Het gaat vooral om de mindset, denk jij in ojee…. of in
oke! En wat zijn helpende gedachten om er zelf weer
vertrouwen in te krijgen? Zo zijn er in totaal 7 symbolen
die zichtbaar in school gaan worden en allemaal staan
voor een onderdeel uit de Fides methodiek.
Wij vonden het mooie aan deze methodiek dat je door
de symbolen te kennen en ook thuis af en toe te
benoemen, ervaart dat de driehoek IKC, ouder en kind
er is. Vanaf de kinderopvang tot aan groep 8 spreek je
dezelfde taal. Je zag het in het filmpje van de
maandopening al terug. Toen meester Jos zei om de
ballon op 1 te houden wisten onze kinderen maar ook
wij waar het over ging!
Sjors en Marga (ouders van Jorick gr. 4 en Lotte gr.3)

OUDERHULP
WE WILLEN HET SAMEN DOEN!
Voor ons is het erg belangrijk dat we als Kindcentrum
samenwerken met ouders/verzorgers.
https://oudersenonderwijs.nl/oproep-werkgeversmogen-nu-best-wat-flexibeler-zijn/
Zolang de kinderen bij de opvang zijn, zijn wij mede
opvoeder en bent u klant. Samen werken wij aan het
welbevinden van uw kind(eren). Samen bedenken wij
wat het beste werkt voor uw kind(eren) wanneer het
gaat om een aanpak en de verzorging. Zodra uw
kind(eren) op school komt/komen wordt u educatief
partner. Iets wat u nu in deze tijd van het coronavirus en
het thuiswerken sterk voelt. U bent ouder, wat is passend
voor uw kind(eren)? Maar wij zijn de professionals.
Hebben jaren voor dit beroep geleerd en weten hoe een
kind tot leren komt.
En, we zijn niet leraar geworden om vanachter een
laptop of I-pad of computer les te geven.
We hebben gekozen voor dit beroep omdat wij
kinderen willen helpen in hun ontwikkeling. Niet allen
cognitief maar ook sociaal-emotioneel, creatief,
muzikaal of motorisch. Maar ook tot volwaarde
deelnemers in deze maatschappij.
Daarvoor is relatie nodig en nabijheid. Interactie en
reflectie. Hopelijk kunnen wij dat binnenkort weer
waarmaken.
Samen dragen wij dus de zorg voor de opvang onderwijs en opvoeding van uw en onze kinderen.

(HER)INRICHTING SCHOOLPLEIN VOOR/ACHTER
Zoals u hebt kunnen zien is er al best veel veranderd aan
de vergroening en herinrichting op het schoolplein.
Momenteel ligt het even stil maar we werken achter de
schermen heel hard door om alles voor de zomer gereed
te krijgen.
Mijn stille hoop is dat wanneer deze crisis achter de rug
is en wij de leerlingen weer mogen verwelkomen ze ook
daadwerkelijk op de speeltoestellen en op de
verschillende plekken rondom de school kunnen spelen.

LEERLINGENRAAD
Als team vinden we de leerlingenraad erg belangrijk.
Wij weten zo, wat er speelt bij de leerlingen en wat zij
belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord,
betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op
deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de
leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun
klasgenoten in gesprek te blijven.
Wat willen de kinderen met ons delen, wat willen ze
mogelijk veranderen of wat willen ze inbrengen?
Leden van schooljaar 2019-2020 zijn:
Groep 6: Fiene Zuiderhof en Luca de Groot
Groep 7: Timo Dijkstra en Sara Scheffer
Groep 8: Vigo Brunia en Wesley Scholtheis
Rooster
Wo. 3 juni
Invulling laatste schooldag?
Ma. 29 juni
Afsluiting schooljaar groep 8
Evalueren inbreng
Overdracht aan nieuwe leden

TUSSENWAND LEERPLEIN
In de voorjaarsvakantie is de wand tussen het leerplein
en de lokalen van de onderbouw geplaatst.
Momenteel zijn wij bezig met het maken van een keuze
qua inrichting. Dit m.n. om spel te activeren en te
stimuleren. Onze visie hierbij is, dat wanneer een kind in
de gelegenheid wordt gesteld om met andere kinderen
tot spel te komen deze automatisch uitgedaagd wordt
tot sociale interactie. Onderdeel van sociaal zijn is
communicatie. Dus hierbij wordt ook de taal
gestimuleerd. Taal is sowieso de gehele dag door
onderdeel van ons aanbod.
Goed voorbeeld doet goed volgen is essentieel.
Vandaar dat er naast het spontane spel ook observatie
en interactie is met de leerkracht. Door kinderen in een
ontspannen en veilige omgeving te brengen zit er geen
druk op presteren. Mocht u hierover meer willen weten?
Kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of
pedagogisch medewerkers van uw kind. Want uiteraard
volgen wij hierin één lijn qua aanpak en visie.

OUDERAVOND FIDES
Als twee geïnspireerde ouders kwamen wij thuis na de
voorlichting van Engert Braam over de methodiek van
Fides. Op Het Baken zijn ze dit schooljaar gestart met
een training van Fides. Fides staat voor vertrouwen en
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Door de medewerkers worden ook tijdens de
thuiswerkopdrachten tips aan u gegeven om veel met u
kind in gesprek te zijn. d.m.v. voorlezen of liedjes zingen
is dat al goed.

Carice de Hen, we kenden je nog niet zo lang en heel
goed. Ook jij bent, na de voorjaarsvakantie, verhuisd
van het bAken naar de Michaëlschool. Succes!
Na de meivakantie verwelkomen wij:
Ilse en Maaike de Boer
Dirk en Thomas v/d Meulen

BIEB PROMOTIE
Tips over eerste leesboeken en voorlezen voor
kinderen van alle leeftijden.
Het eerste leesboek Leren lezen is leuk! Het is een
avontuur om te ontdekken hoe je van letters een woord
maakt. Leren lezen is ook belangrijk voor alle andere
vakken op school. Om het vinden van de juiste boeken
wat makkelijker te maken, staan de eerste leesboeken in
de bibliotheek bij elkaar. Op de zijkant van het
boek staat de letter E (van Eerste leesboek) met
daaronder het leesniveau (het AVI-niveau). Het is
belangrijk om boeken uit te kiezen die passen bij het
leesniveau en de interesses van uw kind. De
medewerkers van de Bibliotheek helpen u
graag geschikte boeken uit te zoeken.
Voorlezen is leuk voor groot en klein
Veel ouders lezen hun kinderen wel voor als ze klein zijn,
maar stoppen ermee als het kind zelf leert
lezen. Maar wist u dat het goed is om ook dan door te
gaan met voorlezen? Samen beleeft u verhalen die voor
uw kind nog te moeilijk zijn om zelf te lezen en uw kind
ontdekt veel
nieuwe
woorden.
Bovendien
is
het natuurlijk gezellig. Kies het liefst een boek dat u zelf
ook leuk vindt. Aanraders zijn bijvoorbeeld Siem
Subliem (van
Tosca
Menten), De
Gorgels (van
Jochem Myjer), Meester Kikker (van Paul van Loon), Het
grote voorleesboek voor rond de 7 jaar en Samen leren
lezen met Raaf en Papegaai (van Li fébure & Jenny
Bakker).
Op de website www.ontdekdebieb.nl staan nog
meer tips over (voor)lezen, apps en veel
meer. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van
de bieb.

INTERNE BEGELEIDING
Thuiswerken en thuisonderwijs….niet gemakkelijk
Al meer dan drie weken en nog even doorzetten.
Wij zijn ontzettend trots op jullie allemaal!
Gaat het even niet zoals het zou moeten gaan en heb je
zorgen of vragen, schroom niet en bel of mail!
Hou vol en succes!
De school moet even wachten.
we zijn voorlopig thuis.
moeten ons écht zelf vermaken
Zo in en rond het huis
Zonder lieve juf of meester,
zonder vriendjes om ons heen,
voelt het soms toch wel eenzaam,
en soms juist prettig, zo alleen.
Een rare tijd, dit was nog nooit,
niet nodig om in paniek te raken,
laten we er in deze tijd,
samen het beste van gaan maken.
Vaak naar buiten, hutten bouwen,
helpen met het avondmaal,
lekker lang met oma bellen,
het lezen van een mooi verhaal.
Koekjes bakken, rondjes fietsen,
puzzels en wat spellen spelen,
en elke dag even 'op' een schermpje,
omdat we on soms ook best vervelen.
Speurtochten lopen in de tuin,
wat extra kletsen met de buren,
beestjes zoeken onder de bloempot,
tellen als echte avonturen.

TREFWOORD
Trefwoord is dé methode voor levensbeschouwing op
onze basisschool. Centraal in Trefwoord staat de
leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd
om aan de hand van eigentijdse verhalen en
Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke
thema’s.

Genieten van de kleine dingen,
lijkt ons zeker niet verkeerd,
dan is er, als de school weer opent,
echt ontzettend veel geleerd.
ILSE COOLS

Namens, Judith Atema en Aafke Tilma. Intern
begeleiders IKC het bAken

NIEUWE LEERLINGEN
Allereerst het vertrek van David, Joachim en Rebekka
Veltman. Wij wensen ze heel veel succes in hun nieuwe
groep en bij hun nieuwe leerkracht op de Michaëlschool.
We hebben jullie altijd zeer vrolijke en spontane
kinderen gevonden en zullen jullie zeker missen op het
bAken.
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Nieuws uit groep 1 en 2

Nieuws uit groep 4/5A

Maart 2020 zullen we nooit
weer vergeten, opeens stond
de wereld een beetje stil, we
mochten niet meer naar ons
werk, sporten kon niet meer,
alle leuke activiteiten en
evenementen afgelast, zelfs
de kerken bleven dicht! Maar
wat nog erger was, de kinderen gingen niet meer naar
school maar kregen thuis les van hun ouders. Het
coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep.
Ondertussen zijn we 4 weken verder, alle kinderen
krijgen thuis les van hun ouders en wij leerkrachten
doen ons best om op afstand de lessen zo goed
mogelijk te begeleiden. Wij hebben ontzettend veel
respect voor wat alle ouders momenteel moeten
bewerkstelligen. Deze tijd vergt veel creativiteit van
iedereen en het is prachtig om dit terug te zien. Maar
nu is het Pasen en drukken we even op de pauzeknop!

In deze tijden van thuiswerken, zoveel mogelijk binnen
blijven is het fijn om even wat van elkaar te horen of te
zien. Wij hopen dat iedereen gezond is en blijft.
Hieronder staan een aantal foto’s van kinderen uit groep
4-5a. Op de foto’s staat een mooie tekst of laten de
kinderen iets moois zien. Een tekening of een ander
creatief werk.

Wij wensen jullie samen een heel fijn Paasweekend.
Groeten,
Berber, Judith en Marijke.

Nieuws uit groep 3

De kinderen van groep 3 hebben vorige week de
huiswerkopdracht meegekregen om een hart te vouwen
en daarop een boodschap te schrijven voor de juffen
en/of klasgenoten. Van al die harten is een slinger
gemaakt en die hangt in de klas, zo is er toch wat
vrolijkheid. Iedereen zit nu thuis zijn schoolwerk te maken,
maar door deze slinger willen we laten zien dat we nog
altijd één groep zijn. Groep 3 van het bAken. Hieronder
een paar zinnen die geschreven zijn door de kinderen:
‘Ik mis jullie heel erg, knuffel van Benthe’
‘Ik mis school, voetballen en mijn vrienden’
‘ik mis iedereen’
‘Ik hoop dat we snel weer naar school kunnen’
‘Ik mis mijn vrienden en de juffen’
Renske heeft een mooie tekening gemaakt voor ons allemaal.
Heel mooi Renske!
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Nieuws uit groep 7
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 7.
Het zijn vreemde tijden op het moment, waar we
dagelijks mee geconfronteerd worden. Voor de een zal
het zwaarder zijn dan de ander en het gaat met ups en
downs. Dit is bij mij net zo. Eerst denk je nog: ‘het valt
wel mee, zolang zal het niet duren en huiswerk klaar
leggen kan ook niet zo ingewikkeld zijn’. Maar nu we
zo’n 4 weken verder zijn weet ik weer waarom ik
leerkracht ben geworden. Wat is het werken met
kinderen leuk! De interactie, een grapje en een grolletje,
het overdragen van kennis, ik mis het. Gelukkig vinden
we steeds meer manieren om in contact te blijven. En ben
ik trots op de kinderen, maar ook zeker op u als ouder(s).
Jullie doen het toch maar even! Hieronder een verhaaltje
wat ik wel passend vond in deze situatie. Ik mis jullie,
maar vergeten doe ik jullie zeker niet.
Lieve groet en pas goed op elkaar, juf Liesbeth.
Het vertrek van de mier
Een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de
eekhoorn. ‘Gezellig,’ zei de eekhoorn. ‘Maar daar kom ik
niet voor,’ zei de mier. ‘Maar je hebt toch wel zin in wat
stroop?’ ‘Nou ja … een klein beetje dan.’ Met zijn mond
vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was.
‘We moesten elkaar een tijdje niet zien,’ zei hij. ‘Waarom
niet?’ vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel
gezellig als de mier zo maar langskwam. Hij had zijn mond
vol pap en keek de mier met grote ogen aan. ‘Om erachter
te komen of we elkaar zullen missen,’ zei de mier. ‘Missen?’
‘Missen. Je weet toch wel wat dat is?’ ‘Nee,’ zei de
eekhoorn. ‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’
‘Wat voel je dan?’ ‘Ja, daar gaat het nou om.’ ‘Dan zullen
we elkaar dus missen,’ zei de eekhoorn verdrietig. ‘Nee,’
zei de mier, ‘want we kunnen elkaar ook vergeten.’
‘Vergeten! Jou?!’ riep de eekhoorn. ‘Nou,’ zei de mier.
‘Schreeuw maar niet zo hard.’ De eekhoorn legde zijn
hoofd in zijn handen. ‘Ik zal jou nooit vergeten,’ zei hij
zacht. ‘Nou ja,’ zei de mier. ‘Dan moeten we nog maar
afwachten. Dag!’ En heel plotseling stapte hij de deur uit
en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden
zakken.
De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. ‘Mier,’ riep
hij ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer tussen de
bomen. ‘Dat kan nu nog niet!’ zei de mier. ‘Ik ben nog niet
eens weg!’ ‘Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. ‘Wacht
nou toch even,’ klonk de stem van de mier nog uit de verte.
De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste
de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan
beukenotenmoes, of aan de verjaardag van de tor, die
avond, maar dan miste hij de mier weer.
’s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar
buiten. Maar hij had nog geen 3 stappen gedaan of hij
kwam de mier tegen moe, bezweet, maar tevreden. ‘Het
klopt,’ zei de mier. ‘Ik mis jou ook. En ik ben je niet
vergeten.’ ‘Zie je wel,’ zei de eekhoorn. ‘Ja,’ zei de mier.
En met hun armen om elkaars schouders liepen zij naar de
rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken.

Ook wij hopen jullie snel weer te zien op school!
Groeten, juf Pieta en meester Bernyco

Nieuws uit groep 5B/6
Net zoals een huissleutel je voordeur opent, zo opent een
denksleutel als het ware je denken. Zonder dat er een
"goed/fout" is mogen kinderen heerlijk creatief denken.
Wist je dat?

Het aanleren van denkvaardigheden is misschien wel
de belangrijkste verantwoordelijkheid van leraren. Als
meester/juf moet je niet alleen zorgen dat kinderen
kennis kunnen herhalen. Ook is het belangrijk dat ze
kennis kunnen vertalen naar een andere situatie of
kunnen zeggen waarom ze sommige informatie
belangrijker vinden dan andere. Door bijvoorbeeld te
modelen, het hardop denkend voordoen, kun je als
leraar de kinderen op verschillende niveaus laten
denken. Ook als ze nog niet kunnen lezen, kun je wel
modelen, zodat de leerlingen begrijpend luisteren.
Vervolgens leren ze makkelijker begrijpend lezen,
zodra ze technisch kunnen lezen en beschikken over
voldoende woordenschat. Probeer de denksleutels
maar eens uit, met uw kind! Dezen zijn te vinden in
de bijlage van de email of ga naar:
ouderportaal/documenten
Veel plezier
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Nieuws uit groep 8

KDV
De kinderen en leiding van het kinderdagverblijf
wensen iedereen een liefdevol Pasen

Een nieuwe periode in de onderwijswereld; we moeten
zoveel mogelijk thuis blijven. Omschakelen, anders leren,
nieuwe dingen leren. Ook voor de ouders! Begrijpend
lezen en rekenen blijven hetzelfde… 🤔alleen… je
tafelmaatje is er niet… 😒.
Omschakelen dus en….
Met kleine stapjes… dat gaat prima 😁. Online kunnen
we gewoon onze sommen maken, taal, spelling en de
meester kan het ook gewoon volgen en helpen waar
nodig. Snappet, instagram en nu ook Teams. We gaan
stoer verder want we moeten wel!
Helaas mededeling: het geplande kamp van groep 8
naar Terschelling is geannuleerd vanwege het
coronavirus. We gaan natuurlijk kijken wat we kunnen
doen om een mooi slot te regelen voor groep 8…maar
voorlopig zijn we gebonden aan de regels en
ontwikkelingen van de overheid.
Over de musical wordt hard nagedacht… online
oefenen? Alle goeie ideeën zijn welkom.
Blijf gezond, stay safe

en:

PEUTEROPVANG
Graag hadden we met jullie het paasfeest willen vieren
op school. Dit lukt helaas niet. We hebben daarom een
leuke activiteit bedacht die jullie thuis konden doen. We
hebben hier heel veel foto's van gekregen. Het waren
allemaal stuk voor stuk prachtige creaties.
Wij van Peuteropvang het bAken willen jullie fijne en
gezonde paasdagen wensen en wij hopen jullie snel
weer te kunnen zien.
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BSO
Hoi allemaal!
En zo zijn alle juffen van de B.S.O. alweer bijna vier
weken “werkloos” zonder kinderen, af en toe op school
of thuis. Wij missen jullie verhalen en dagelijkse
bezigheden vreselijk maar maken er het beste van!
We weten dat we nog een paar weken geduld moeten
hebben maar hopen jullie toch over een poosje voor en
na schooltijd weer tegen te komen!
Voor de Paasdagen waren we samen met diverse
leerkrachten al hele leuke activiteiten aan het bedenken,
zo wilden we naast de Paasviering ook gezellig met
elkaar gaan eten. Helaas zullen we dit tot een later
tijdstip uit moeten stellen..
Toch kon onze juf Marjolein het niet laten een paar
recepten voor jullie op te zoeken zodat jullie thuis samen
er iets bijzonders van kunnen maken.
Tot heel gauw en fijne en toch ook bijzondere
Paasdagen toegewenst!
Juf Karla, Thessa, Marjolein en Feikje

Haasje van gebakken ei met bacon

VICTORY4ALL
Pannenkoeken haas

Misschien is het juist in deze tijd leuk en wenselijk eens
een kaartje te sturen naar de klas die wij sponseren in
Zuid-Afrika.
Contact vinden alle kinderen heel leuk! Stuur een e-mail
naar sponsor@victory4all.nl of stuur een kaartje per
post naar het volgende adres:

Namens ons allen willen we jullie heel hartelijk danken
voor jullie support op deze manier. Jullie zijn degenen
die het daadwerkelijk voor de kinderen mogelijk maken
om goed onderwijs te krijgen en dus een kans op een
toekomst zonder armoede.
Iedere maand tellen wij de opbrengst tijdens de
maandopening. Iedere maand wordt er €30,automatisch (blijven wij doen) afgeschreven van onze
schoolrekening voor het sponseren van 1.

Gezonde smoothie
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OUD PAPIER

LUISTERBIEB-APP

Op donderdag en vrijdag
(behalve in de
vakantieperiode) is de
papiercontainer geopend van
8:00 uur tot 16:30 uur. De
container staat op de
parkeerplaats achter de school en 't
Vierkant.

Probeer eens een luisterboek: download de
LuisterBieb-app
met
ruim
3.700
luisterboeken voor alle leeftijden (ook voor
peuters en kleuters). We hebben tijdelijk
een extra reeks mooie luisterboeken aan de app
toegevoegd. Voor iedereen, dus ook als u geen lid bent
van de Bibliotheek. Met een luisterboek zijn de kinderen
heerlijk geboeid en toch los van hun schermpjes. Nog een
filmpje
hierover:
https://www.youtube.com/watch?v=G4LxqmCzT8U
VOORLEESFILMPJES Voor de allerjongsten (tot 6 jaar)
zijn er naast luisterboeken ook leuke voorlees- en
boekenfilmpjes.
Te
bekijken
via
https://06.jeugdbibliotheek.nl/lezen/ voorleesfilmpjes.html.

AVONDVIERDAAGSE
Helaas heeft het bestuur Stichting Avondvierdaagse
Harlingen ook moeten besluiten dat haar 4-daagse van
25 t/m 28 mei 2020 niet kan doorgaan
v.w. de door ons opgelegde maatregelen door onze
regering i.v.m. het coronavirus.
We zien uit naar het einde van deze crisistijd.
Het bestuur steekt jullie, als basisschoolpersoneel,
graag een hart onder de riem, om deze gesloten
schooltijd gezond door te komen.
En succes met het runnen van de school, digitaal
lesgeven en contacten onderhouden met de kinderen.

YOLEO
Hoe krijgt u kinderen die niet
van lezen houden met hun neus
in de boeken? Door lezen leuk
te maken! Met Yoleo verdienen
kinderen tijdens het lezen leespunten. Hiermee kunnen ze
hun virtuele kamer inrichten. Doordat de tekst op
www.yoleo.nl tegelijk wordt getoond én voorgelezen is
het makkelijk, een soort karaoke. Om gebruik te kunnen
maken van Yoleo hebben kinderen of hun ouders een
abonnement nodig bij de Bibliotheek.

Met vriendelijke wandelgroet,
Tsjerkje Wijbenga
coördinator scholen&groepen
St. Avondvierdaagse Harlingen

DATA DETOX GAME
Nu de kinderen thuis zijn en veel
online zijn, is dit een ideaal
moment voor de Data Detox
Game en de quiz veilig
internetten.
Via
https://912.jeugdbibliotheek.nl/weten/ mediawijsheid.html leren
ze alles over digitale privacy. Een game over slim
omgaan met cookies en nadenken over wachtwoorden.
NIEUW: DE THUISBIEB APP De Bibliotheek opent op
korte termijn de ThuisBieb. In deze app staan 100 ebooks voor jong en oud en iedereen daar tussenin. U
vindt er mooie boeken voor uw kind(eren) én voor uzelf.
Deze e-books leest u gratis, ook als u geen lid bent van
de Bibliotheek. Binnenkort in de App Store en Google
Play Store.
KINDERBOEKENSCHRIJVERS LEZEN VOOR Verschillende
schrijvers lezen voor uit eigen werk. Paul van Loon pakt
‘Allemaal onzin’ erbij. Een boek over Vladimir en het
mannetje Onzin. Onzin neemt Vladimir mee naar Het
Land Achter Het Behang. Samen beleven ze een gek,
grappig avontuur, waarna Vladimir heerlijk in slaap
valt. Op Youtube staan ook de verhalen over Rintje en
voorleesvideo’s van Jacques Vriens en Hans Kuyper.

NIEUWS VAN DE BIEB
Thuis lezen, luisteren en meer, de Bibliotheek helpt!
Nu alle scholen gesloten zijn en de beschikbaarheid van
boeken voor het vrij lezen niet meer vanzelfsprekend is,
geven we u graag tips om uw kind door te laten gaan
met lezen. Juist voor kinderen is dat belangrijk. Drie
weken niet lezen, betekent dat het leesniveau al
achteruit gaat. We willen dit natuurlijk voorkomen. In
deze nieuwsbrief vindt u daarvoor verschillende tips.
DIGITAAL LEZEN Gelukkig kunnen kinderen (en
volwassen) digitaal lezen via de online Bibliotheek. Voor
het lezen van één van de 28.000 e-books op tablet of
smartphone download u de gratis e-booksapp van de
Bibliotheek. Als u een e-book wilt lezen in de app, start
u op www.onlinebibliotheek.nl. Daar léént u een e-book.
Open vervolgens de app op uw tablet of smartphone.
Daar léést u het e-book. Om hiervan gebruik te maken
hebben kinderen of hun ouders een abonnement nodig
bij de Bibliotheek.
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RESPECT

LEESBINGO
Voor grotere versie: zie bijlage in de mail. Of ga
naar ouderportaal/documenten

Petje af voor alle ouders!
Respect voor allen in de zorg en andere vitale
beroepen!
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