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Leuke Data 
• Dinsdag 5 oktober Opening Kinderboekenweek 
• Dinsdag 12 oktober Gastles groep 1,2 over het kinderboek ‘Kom út dy kraan!’ 
• Maandag 11 oktober Bibliotheekbezoek groep 4,5,6 ‘Kruip in de huid van bibliotheekmedewerker’
• Dinsdag 12 oktober Gastles groep 7,8 over het kinderboek ‘De zweetvoetenman’
• Woensdag 13 oktober Gastles op locatie groep 1,2 ‘Kees Koolmees’ van Groendoen
• Donderdag 14 oktober Schrijver Thys Wadman op school voor groep 4 t/m 8 
• Donderdag 14 oktober Kinderboekenweek Tentoonstelling van 14.15 uur tot 15.00 uur
• Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 

Nieuwe school- en groepsafspraken 

Sinds de zomervakantie hebben we nieuwe
schoolafspraken. Daarnaast hebben de
leerlingen in alle groepen met elkaar nagedacht
over de groepsafspraken. Deze hangen zichtbaar
op een poster in de klas.

Ouders/verzorgers voor Kinderboekenweek 
gezocht 

De Kinderboekenweek gaat over het thema
‘Worden wat je wil’. Het lijkt ons daarom
prachtig wanneer ouders/verzorgers of andere
familieleden op school langskomen om de
leerlingen te vertellen over een beroep, hobby
of talent. Wilt u met uw verhaal bij ons
langskomen neem dat contact op via
gert.vanderveen@ambion.nl. Alvast bedankt!

Rijders voor groep 5,6 gezocht

De kinderen van groep 5 en 6 zijn
uitgenodigd voor een bezoek aan de
bibliotheek in Joure. We worden daar
verwacht op maandag 11 oktober. Vertrek
vanaf school om 9 uur en terug vanuit de
bibliotheek om 10.05 uur. Wie wil en kan ons
rijden? We horen graag hoeveel kinderen er
veilig, dus voorzien van autogordel, mee
kunnen rijden in de desbetreffende auto.
Opgave graag bij juf Mirjam voor 5 oktober

mailto:gert.vanderveen@ambion.nl


WORDEN WAT JE WIL
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen,
vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als
astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

PROGRAMMA VOOR DE LEERLINGEN 

5 OKTOBER  8.20 UUR  -KOM VERKLEED OP SCHOOL  

8.30 UUR -GEZAMENLIJKE OPENING 

5 OKTOBER T/M 14 OKTOBER - ACTIVITEITEN IN DE GROEPEN

14 OKTOBER 14.15 – 15.00 UUR - NODIG JE HELE FAMILIE UIT VOOR DE
KINDERBOEKENWEEK TENTOONSTELLING 

Laat zien wie je graag wil worden! Alle leerlingen mogen verkleed op
school komen.

We spelen een beroepenspel en starten dansend de
Kinderboekenweek onder leiding van groep 7 & 8!

Schrijver Thys Wadman komt op school om te vertellen over het
schrijven van boeken. Verschillende ouders/verzorgers komen in de
groep om te vertellen over een beroep, hobby of talent! Veel
schoolvakken staan in het teken van de Kinderboekenweek! En nog
veel veel meer!

Nodig je hele familie uit om te komen kijken op school. We maken
tijdens de Kinderboekenweek een fantastische tentoonstelling!!!

DOE MEE EN VERZAMEL OUDE BOEKEN EN STRIPBOEKEN  
Lever oude boeken en stripboeken, die je niet meer leest, in bij jouw juf of meester! We verzamelen al deze boeken
voor de boekenruilkraam! De kraam is geopend tijdens de tentoonstelling op 14 oktober vanaf 14.15 uur!



Toezicht plein 

Om het plein zo veilig mogelijk te houden is
het team ‘s ochtends vanaf 8.20 uur, in de
beide pauzes en ‘s middags bij het uitgaan van
de school op het plein aanwezig. In de
middagpauzes zijn ook de vaste pleinwachten
aanwezig. We evalueren deze aanpak
regelmatig.

Drukbezochte Kennismakingsavond

Op 9 september is de Kennismakingsavond
door vele ouders/verzorgers bezocht. Mooi!
De nieuwe directeur startte de avond met een
presentatie over zijn visie op onderwijs.
Daarna konden de aanwezigen een kijkje
nemen in de groepen. De leerkrachten hebben
zich daar voorgesteld en het schooljaar geopend.
Ook waren onze IB’er, onderwijsassistent en
docent GVO aanwezig.

Sinds 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om oud papier in te zamelen voor de school.
Hierdoor vervalt een belangrijke inkomstenbron dat gebruikt wordt voor leuke activiteiten voor
de kinderen. Om het gat in inkomsten te compenseren gaan we begin november oud ijzer
inzamelen. Over de datum en het hoe en wat informeren wij u later. Heeft u thuis oud ijzer,
bewaar het nog even en lever het begin november in.

Ouder Vereniging Trijegeasterhonk.

OUD IJZER INZAMELEN

WWW.TRIJEGEASTERHONK.NL



SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind
leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. OBS Trijegeaster Honk heeft daar een
methode voor genaamd Kwink. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele
school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee
zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin
kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Praten als Condor Dit is een ideaal
spelletje voor aan tafel of voor een
ander moment dat u met het hele
gezin bij elkaar bent. Condor praat
altijd positief. U begint en verzint een
positief woord. Bijvoorbeeld: aardig.
Daarna verzint uw kind zo’n woord
(bijvoorbeeld: leuk), maar het herhaalt
daarbij eerst uw woord. Het zegt dan
dus: aardig, leuk… Daarna de volgende
in de het gezin. Speelt u het spel met
z’n tweeën, dan verzint u dus om en
om een nieuw positief Condor-woord.
Leid het woordenspelletje eventueel
telkens in met de zin: ‘Ik praat als
Condor en zeg… aardig, leuk… enz.
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