
NIEUWSBRIEF 
3 april 2022 – Nr. 5 

Belangrijke Data 
• 4 april, Imke’s Kinderlab midden & bovenbouw
• 5 april, Bibliotheekbezoek alle groepen
• 6 april, koffieworkshop voor ouders/verzorgers over het Ouderportaal, 8.30 uur op school
• 6 april, Theatervoorstelling groep 7/8
• 7 april, Start lessenserie Adoptidee 7/8, Meer info over Adoptidee in de volgende nieuwsbrief
• 14 april, Studiedag Ambion, alle leerlingen zijn vrij
• 15 april t/m 18 april => Goede vrijdag & Pasen, 23 april t/m 8 mei => Meivakantie  
Bekijk bladzijde drie voor het vervolg van het activiteitenoverzicht 

Imke’s Kinderlab op OBS 

Trijgeaster Honk

Op maandag 4 en 11 april (en afgelopen dinsdag 

29 maart) is het leerplein omgebouwd tot 

laboratorium. Daar krijgen de groepen 4/5/6 en 

7/8 les van Imke’s kinderlab. Tijdens deze lessen 

(mede mogelijk gemaakt door BASF) gaan de 

leerlingen in tweetal proeven doen. Eerst het 

werkblad goed lezen, nadenken over de proef, de 

proef doen en alles opschrijven in het labjournaal 

(het lab- dagboek). Deze eerste lessenserie gaat 

over zuren en basen. Dus komt uw kind thuis met 

verhalen over pH, zure cola, base, pH neutraal…. is 

dat heel normaal!

Met veel plezier geef ik deze lessen, want van 

experimenteren kun je zoveel leren! 

Kijk voor meer informatie op bladzijde zes en 

zeven van deze nieuwsbrief. 

Imke Veltman, 

Eigenaar Imke’s kinderlab

(imkes.kinderlab@gmail.com)

Koningsspelen 22 april 

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op 

TGH. ‘s ochtends beginnen we de dag met 

sport en beweegactiviteiten. Daarna gaan we 

met elkaar Konings brunchen!  Vervolgens 

vindt het reguliere creatieve circuit plaats. 

Meer info volgt binnenkort. 

Open huis

Op woensdag 23 maart was het ‘Open Huis’ 

op OBS Trijgeaster Honk. Ouders/verzorgers, 

opa’s en oma’s, familie en andere fans waren 

uitgenodigd om te komen kijken op school. 

Maar we organiseren naast het ‘Open Huis’ de 

komende tijd meer inkijkjes in de school nu 

het weer mag! Binnenkort nodigen we o.a. 

alle peuters van Ouwsterhaule e.o. uit voor de 

‘Grote Peuterdag’. Een fantastische speeldag 

voor de jongste kinderen van het dorp! Verder 

worden er twee open gymlessen 

georganiseerd waarbij ouders/verzorgers 

mogen komen kijken naar onze spectaculaire 

gymlessen in de sporthal in Joure.  



Paasontbijt 12 april 

Op dinsdag 12 april starten we op school met een Paasontbijt.

Dit is altijd een gezellig festijn met elkaar! Voor de nieuwe

leerlingen op school en om het geheugen op te frissen. Hoe

deden we dat ook alweer?

Instructie:

De kinderen gaan in de week voor 12 april een "lootje trekken".

Op dit briefje vullen ze naast hun naam ook de lekkernijen in. We

husselen de "lootjes". Natuurlijk doen ook de meester en de juffen

mee. Vandaar de keus voor de dinsdag omdat we dan als

teambezetting op school het meest compleet aanwezig zijn.

De lekkernijen worden verpakt in een theedoek. Deze is dan

meteen de placemat, het tafelkleedje voor op de tafel. Het geheel

wordt verpakt en voorzien van een lief klein kaartje, een tekening,

een versiersel passend bij Pasen.

Aan de buitenkant graag duidelijk de naam voor de ontvanger!

Bij binnenkomst wordt de ontbijtverrassing aan elkaar gegeven.

Ouders, we hopen natuurlijk op jullie ondersteuning om met de

kinderen dit verzorgde ontbijtje klaar te maken voor een ander

kind. Daarna gaan we gezellig eten.

Tijdens het ontbijt verzorgt meester Gert een paasverhaal.

Nog vragen? Jullie kunnen bij juf Mirjam terecht.

De foto's van deze eerdere traditie ondersteunen vast jullie

creativiteit. Ik herinner me vooral de gelukkige gezichtjes en de

voorpret met daarna het gezellige samen zijn!

Namens het team,

Juf Mirjam



Activiteiten schooljaar 2022  
Wanneer Tijd Wat Waar 
29 maart Ochtend Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 School
30 maart 20.00 Jaarvergadering School
4 april 8.30 – 12.00 Imke’s Kinderlab School
5 april Hele dag Bibliotheekbezoek alle groepen Bibliotheek Joure
6 april 13.00 – 14.00 Theater Voorstelling 7/8 Dorpshuis Rottum 
7 april 13.00 – 14.30 Start lessenserie Adoptidee (Pilot KinderInnovatieRaad) 7/8 School
7 april 18.00 Schoolteam uit eten Heerenveen
11 april 9.00 – 12.00 Imke’s Kinderlab School 
11 april 15.00 – 16.00 Open Tennisles Tennisbaan Ouwsterhaule
12 april 8.30 Paasontbijt School
13 april 13.00 – 14.00 Open gymles 1 Sportfun Joure 
14 april Hele dag Studiedag Ambion (alle leerlingen vrij) School
20 april 13.00 -14.00 Open gymles 2 Sportfun Joure 
20 april Hele dag Iep toets School 
21 april Hele dag Iep toets School 
22 april Koningsspelen en Koningsbrunch School, Schoolplein en 

tennisbaan
Volgt Volgt Theatervoorstelling 4/5/6 Dorpshuis Rottum
11 mei Volgt Luizencontrole (Ouderwerkgroep) School
11 mei Volgt Vriendschappelijk voetbaltoernooi voor groepen 6, 7, 8 

Ynset, Schakel, Trijegeaster Honk 

Voetbalveld Rottum 

12 mei Volgt Praktisch verkeersexamen Joure 
Volgt (in mei) Volgt Schoolfotograaf School
Volgt Volgt Schoolreis 1 t/m 6 Volgt 
Volgt Volgt Kamp groep 7/8 Volgt 
6 juli Ochtend Spelen tot je groen ziet 1 t/m 8
7 juli middag Decor opbouwen musical Dorpshuis
8 juli Hele dag Oefenen op het podium musical Dorpshuis 
11 juli Hele dag Generale repetitie musical Dorpshuis 
12 juli 19.30 uur Musical hele school groep 7/8 de hoofdrol en de midden- en 

onderbouw komen met minioptredens langs in de musical. 

Dorpshuis 

13 juli Volgt Opruimen musical Dorpshuis
14 juli Hele dag Laatste schooldag School/dorp
15 juli Hele dag Vrij zomervakantie 
Volgt Volgt Schoonmaak school (Ouderwerkgroep) School 

*Activiteiten, Tijden & Data onder voorbehoud



Doe je mee met de Open Tennisles?

OBS Trijegeaster Honk, Tennisschool Friesland & de Trijegeaster Tennis-
vereniging organiseren gezamenlijk een Open Tennisles voor alle
leerlingen. Op 11 april van 15.00 uur tot 16.00 uur schieten alle ballen
in ‘t rond op de tennisbaan van Ouwsterhaule. Zullen we met z’n allen
als één TeamTGH meedoen? Heb je ook zo’n zin om de ballenwerp-
machine uit te testen? Meld je gratis aan via de QR-code! Tot dan!



Hoi !
Wij zijn Geeske Hospes en Michel Geertsma. De afgelopen 8 weken hebben wij de ROTS en WATER trainingen mogen 
verzorgen op de OBS Trijegeaster Honk aan jullie kinderen. We zijn ontzettend blij en trots dat alle kinderen mentaal 
weer wat sterker zijn geworden en hopen dat ze meer zelfvertrouwen en meer kracht hebben gekregen om de juiste 
keuzes te kunnen maken.

Wat is Rots en Water?
Rots en Water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties 
en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) 
en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).
Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met de klas. In elke les worden oefeningen en spelen 
regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Het leren hanteren 
van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. 
Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen 
gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van 
anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te 
nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Waar hebben wij aan gewerkt?
Het doel binnen OBS de Trijegeaster Honk was hoofdzakelijk om de kinderen handvaten te bieden hoe ze om kunnen 
en mogen gaan met bijvoorbeeld tegenslagen, spanningen, moeilijke situaties op school of met je klasgenootje. 
Daarnaast was het doel om de Rots en Water methode door de hele school te implementeren zodat de kinderen 
leren hoe ze om moeten gaan met elkaar zodat er een veilige, vertrouwde en fijne sfeer is op school!

We hebben gewerkt aan de volgende punten:   
FOCUS, CONCENTRATIE, ADEMHALING, ROTSKASTEEL, ZELFVERTOUWEN, VERTROUWEN IN DE ANDER, 
SAMENWERKEN, HULP VRAGEN, STOP ZEGGEN, VOOR JEZELF OPKOMEN, GRENZEN AANGEVEN, LUISTEREN, 
COMMUNICATIE, VERBINDING MET JEZELF EN DE ANDER.

We willen jullie heel veel succes wensen in de toekomst! Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn dan zijn de 
contactgegevens op te vragen bij G. van der Veen.

Groetjes Geeske en Michel!

Rots en water  





Overzicht reguliere lessenseries  

Imke’s kinderlab 

Algemeen: 

Deze lessen zijn bedoeld voor alle leerlingen in de groepen (5/)6 t/m 8. Iedere lessenserie bestaat uit 3 

lessen van ruim 1 uur met een duidelijke structuur en opbouw. Iedere leerling krijgt een ‘labjournaal’ 

waarin verwachtingen en bevindingen worden genoteerd. Daarnaast doen leerlingen (in tweetal) 

verschillende proeven aan de hand van een werkblad. De lessenseries zijn oplopend in moeilijkheidsgraad 

van groep (5/)6 naar groep 8, zowel qua handelingen als begrijpend lezen. Na afronding van alle 

lessenseries ontvangen de groep 8 leerlingen een certificaat ‘basisschoolonderzoeker’. 

1ste serie: de zuur-base lessenserie voor groep (5/)6 

De eerste dag maken de kinderen kennis met ‘zuur-en basemeters’ en leren ze wat zure 

en basische stoffen zijn. Op de tweede dag gaan de kinderen van verschillende (zelf 

meegebrachte) vloeistoffen meten hoe zuur of basisch deze vloeistoffen zijn. Op de 

laatste dag gaan ze onderzoeken hoe water en zuur reageren met verschillende 

poeders. Tot slot komt de leerstof samen in een afsluitende proef: een zuur-base 

lavalamp. 

2de serie: de mengen-scheiden lessenserie voor groep 7 

Op de eerste dag gaan we onderzoeken hoe stoffen goed oplossen 

en wat het effect is van langzaam en snel verdampen. Op de tweede 

dag leren de leerlingen een aantal scheidingstechnieken. Deze 

scheidingstechnieken gaan ze op de laatste dag gebruiken om 

verschillende mengsels te scheiden. Op deze laatste dag gaan de 

leerlingen zelf bepalen welke technieken ze nodig hebben en hoe 

ze dat gaan gebruiken. 

3de serie: de allemaal-beestjes lessenserie voor groep 8 

Op de eerste dag gaan ze onderzoeken bij welke temperatuur bakkersgist het meest 

actief is. Op de tweede dag gaan de leerlingen onderzoeken met welk (zelf meegebracht) 

‘voedsel’ bakkersgist het meest actief is. Daarnaast ‘enten’ de leerlingen een buisje aan 

met zuurkool-bacteriën en gaan ze kijken wat er met dit buisje in een week gebeurt. Op 

de laatste dag onderzoeken we onder welke omstandigheden bakkersgist actief is; 

met/zonder zuurstof, in een zuur of een base? En gaan we bakkersgist en zuurkool-

bacteriën bekijken onder de microscoop. 
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TeamTGH
Speel, Ontdek, Leer, Actie!  

Team Trijegeaster Honk: Leerlingen, SchoolTeam, Ouders, Verzorgers, Dorp(en), Ambion, KinderOpvang SKIK, LeerlingenRaad,
KinderInnovatieRaad, Whizzkids, MultiMediaTeam, E-lab, MedezeggenschapsRaad, GMR, OuderVereniging, VO-Scholen,
Opleidingen/Studenten (Leerkracht Basisonderwijs PABO, OnderwijsAssistent, LeerkrachtOndersteuner, Intervisiegroep
Opleiden in de School, Master Management en Innovatie), Ouderhulpgroepen (Luizenpluizen, Bibliotheek, Schoonmaak),
Toezichthouders Schoolplein, E-Wise Nascholing, ASM OnderwijsAdvies, Bovenschoolse OndersteuningsUnit, Orthopedagoog,
GGD, Rots en Water Trainers, Gemeente Fryske Marren, Dorpsblad ‘Hichtepunten’, Organisaties Ouwsterhaule, Bibliotheek
Mar en Fean, Sport- & Swimfun Joure, Centrum voor de Kunsten It Toanhûs, Skoalstipper Frysk, Gebiedsonderwijs Tsjûkemar,
GroenDoen, Vervoersbedrijf ITS, Imke’s Kinderlab, Tennisschool Friesland, Trijegeaster Tennisvereniging, Buurtsportcoaches,
Sociaal Werk De Kear, Adoptidee


