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Het team van “De Wynroas” wenst u gezegende kerstdagen en een  

 

voorspoedig 2019 !  
  

 

Inleiding  
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Op woensdagmiddag 18 maart 2020 is er een open dag met kennismakingsprogramma voor ouders en hun 

kind(eren) die nog voor de zomervakantie naar onze school komen en voor ouders met hun kind(eren) die 

volgend jaar (wellicht) de keuze voor onze school gaan maken.  

In de schoolbrief van februari gaan we uitgebreid in op het programma van deze dag. 

Daarnaast verschijnt eind februari een advertentie in de Harkemaster Courant.     

 

 

 

Donderdag 5 december was het een gezellige drukte op het grote plein 

van de Wynroas. Sinterklaas kwam met zijn pieten langs en hij kwam 

dit keer een grote tractor. Er was een mooi ontvangst door alle 

kinderen van de Wynroas. Spreekstalmeester juf José leidde het 

geheel in goede banen. Na een kleine half uurtje ging de Sint de 

onderbouwgroepen in. In de midden-/bovenbouw waren de mooiste 

surprises en gedichten gemaakt. Het was al met al weer een 

prachtig feest. 

 

 

We kijken terug op een prachtige kerstviering in de vorm van een 

kerstdiner in eigen groep op woensdagavond. 

Het kerstdiner bracht vele heerlijke gerechten in de school. En er 

was voor een ieder wel wat lekkers. Het was een nieuw initiatief en 

dat is letterlijk en figuurlijk goed in de smaak gevallen.  

 

 

Vrijdagochtend wordt er in de groepen 2 t/m 8 nog een kleine liturgische 

viering gehouden. Hiermee sluiten we de adventsperiode af. 

We willen langs deze weg ook alle ouders bedanken voor hun 

medewerking in welke vorm dan ook. Super bedankt!!  

  

Open Dag (inschrijving 2019-2020)  

Kerstvieringen 

Sinterklaasviering 
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De incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld januari) wordt afgeschreven op of rond  

dinsdag 28  januari a.s. 

 

Vanaf midden januari en in de eerste twee weken van februari worden weer de (landelijke) 

CITO toetsen afgenomen. We noemen dit de MEDIO-toetsen, omdat ze ongeveer in het midden 

van het schooljaar plaatsvinden. Voor deze toetsen kunnen de leerlingen niks extra’s leren.  

Het is een toetsmoment om de ontwikkeling van uw kind te registreren. Enige voorbereiding is 

om er voor te zorgen dat uw kind voldoende nachtrust krijgt. Nadat de toetsen zijn verwerkt, 

worden de rapporten gemaakt en mee naar huis gegeven (7 februari).  

Daarna vinden de 10 minuten gesprekken plaats (10 t/m 11 februari). 

Tijdens deze gesprekken, die voor groep 8 over de hele maand verspreid zullen zijn, krijgen de 

leerlingen met hun ouders/verzorgers het advies voor het voortgezet onderwijs. In april nemen 

we de eindtoets af bij groep 8. Deze uitslag volgt in mei en wordt als second-opinion bekeken. 

Het advies kan dan bij uitzondering alleen nog naar boven worden bijgesteld. 

Onze school is altijd prachtig versierd in verschillende thema’s. Hier horen we ook vaak leuke 

reacties over. Dit is te danken aan een groep fanatieke ouders die hier vele uurtjes tijd in 

steken. Er zijn een paar ouders gestopt, maar de commissie is gelukkig weer uitgebreid.  

De nieuwe groep heeft de school eerst in het thema van de kinderboekenweek gezet, daarna 

volgden ‘herfst’  en ‘Sinterklaas’ en nu dan ‘Kerst’. Het is altijd een hele klus, maar het ziet er 

altijd sfeervol uit. Vele handen maken licht werk; maar we zijn wel blijvend op zoek naar mensen 

die het leuk lijkt om de school te versieren en deze commissie wil komen versterken.  

Meer informatie of opgave kan gedaan worden bij meester Andries Hoekstra. 

 

 

 

Uit reacties van ouders en omwonenden kwam naar voren dat de 

verkeerssituatie rond school nog steeds een aandachtspunt is.  

Er zijn ouders die zich hier zorgen om maken, maar gelijktijdig zijn 

het ook vaak de ouders die de situatie creëren. We willen u dan ook 

nadrukkelijk vragen om bij het brengen en halen van de kinderen de 

veiligheid in het oog te houden. Om de oversteek voor wandelende en fietsende kinderen 

overzichtelijk te houden, vragen we om níet bij de toegangshekken 

of in de bochten bij de kruispunten te parkeren.  

 

We hopen dat ‘halers en brengers’ en ook de kinderen zelf hier 

gebruik van maken en niet meer door de berm fietsen. 

Ook nogmaals aandacht voor de rijrichting. De wens is om van de 

Warmolstrjitte richting de Homear te rijden.   

In het kort…... 

Oudercontacten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOo8-KwZLKAhXBYw8KHXQSASYQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/weblog/guust44/bericht/161757&psig=AFQjCNF1WYx5b1_r6KCQ8dysWI87-k0Ubw&ust=1452077661235266
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOo8-KwZLKAhXBYw8KHXQSASYQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/weblog/guust44/bericht/161757&psig=AFQjCNF1WYx5b1_r6KCQ8dysWI87-k0Ubw&ust=1452077661235266
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOo8-KwZLKAhXBYw8KHXQSASYQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/weblog/guust44/bericht/161757&psig=AFQjCNF1WYx5b1_r6KCQ8dysWI87-k0Ubw&ust=1452077661235266
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOo8-KwZLKAhXBYw8KHXQSASYQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/weblog/guust44/bericht/161757&psig=AFQjCNF1WYx5b1_r6KCQ8dysWI87-k0Ubw&ust=1452077661235266
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Maakt u zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige parkeervakken en wachtplekken.  

Graag zouden we een goede buur zijn en de overlast  

voor onze buren beperken.  

Werkt u daar aan mee door inritten en groenstroken vrij te 

laten?  

 Vergeet u ook niet deze informatie door de te geven  

  aan gastouders, grootouders en anderen die de kinderen voor    

  u naar school brengen!  

  Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 
 
 
 
 

Op de Wynroas werken we met een protocol 'medisch handelen'. Dit protocol is vorig jaar 

vernieuwd en ligt ter inzage bij meester Jacob. Eén van de belangrijkste punten omschreven in 

het protocol is dat de leerkracht kleine medische handelingen als het plakken van een pleister en 

het schoonmaken van een schaafwondje verricht. Bij andere handelingen of twijfel neemt de 

leerkracht altijd contact op met ouders voor overleg. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld 

wanneer medicatie moet worden toegediend op school, is er eerst overleg tussen ouders en 

directie en worden de afspraken volgens het protocol afgestemd en vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

De ‘goede doelenactie’ was dit 

jaar super geslaagd. Er is heel 

veel speelgoed ingeleverd door 

alle leerlingen. Juf Mirjam 

Walstra heeft alle speelgoed in 

een afgeladen auto naar 

Buitenpost gebracht. De 

vrijwilligers daar hadden nog 

nooit zoveel speelgoed in één 

keer binnengekregen en waren 

erg onder indruk en dankbaar. 

Zij zullen er zorg voor dragen 

dat alle spullen goed 

terechtkomen. Iedereen 

hartelijk dank voor uw/jullie 

bijdrage aan deze actie. 

 

 

 

 

 

Medisch handelen 

Speelgoedactie 
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Deze maand: start CITO Medio toetsen        

• 07 jan dinsdag  ’s Morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 08 jan woensdag ’s Morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 09 jan donderdag Typeles nr. 5 van 10  

• 13 jan maandag Luizencontrole 

• 14 jan dinsdag  GMR en Ledenraad 

• 15 jan woensdag ’s Morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 17 jan vrijdag  Uitgave groepsbrieven groepen 3 t/m 8 

• 21 jan dinsdag  ’s Morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 23 jan donderdag Typeles nr. 6 van 10 

• 29 jan woensdag ’s Morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 31 jan vrijdag  Uitgave nieuwsbrief nr. 05 

 

 

 

 In januari worden de volgende kinderen 4 jaar geworden en we zijn blij dat ze voor onze school 

gekozen hebben:  

Lieke van der Weg 

Fenna Marije Schippers 

Yara van Duinen 

 

    Ook kregen we nog een geboortekaartje: 

 

Leaf lyts berntsje     Tige bliid binne wy mei 

ús jonkje 

Tear en bysûnder     Bruno van der Bij 

Bist foar ús in      Berne op 29 novimber 2019 

Hiel grut wûnder       

Niels & Sjoerdtsje 

Leonie en Marieke 

 

Namens alle geledingen van C.B.S. “De Wynroas”: Van harte gefeliciteerd!! 

 

       Fijne kerstdagen en een gelukkig 2020! 

 

“Team De Wynroas” 

Data januari 

  

Leerlingen 
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Bieb Flits! 
 
Hallo allemaal, 
vanuit Bibliotheken Noord Fryslân heb ik deze keer tips over eerste leesboekjes en voorlezen voor 
kinderen van alle leeftijden. 
 
De eerste leesboekjes 
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 leesboekjes in 
de bibliotheek bij elkaar. Op de zijkant van het boek 
staat de letter E (van Eerste leesboekjes) 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 Lefébure & Jenny Bakker). 

 
 
Op onze 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. 
 
Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier 
gewenst! 
 
Vriendelijke groet, 
Thea van der Meer  
Lees- en mediaconsulent 
Bibliotheken Noord Fryslân 

 

 

 

http://www.ontdekdebieb.nl/

