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Belangrijke Data
•
Citotoetsen groepen 4 t/m 7 vanaf 30 mei t/m 10 juni
•
Pinkstermaandag 6 juni vrij
•
Schoolfotograaf 31 mei (broertjes en zusjes, individueel, groepsfoto, schoolteam & schoolfoto)
•
Schoolreis groep 7/8 15 t/m 17 juni
•
Schoolreis groep 1 t/m 6 16 juni
•
Spelen tot je groen ziet groep 1 t/m 8 6 juli
•
Musical groep 1 t/m 8 12 juli
•
Laatste schooldag 14 juli

Schoolreis groep 1 t/m 6 op 16
juni één groot mysterie…
De twee juffen van de groepen 1 t/m 6 juf
Jeannette en juf Mirjam doen al weken wat
mysterieus over het schoolreisje…
In de achterkamertjes van de school wordt van
alles bekokstoofd. juf Kim, juf Sita, juf Maaike,
juf Connie, juf Lucinde, juf Patricia, juf Susan,
meester Gerben, schoonmaker Thijs, de
gymmeesters en de buschauffeur proberen al
weken met elkaar te achterhalen waar ze nou
toch heen gaan. De kinderen weten het nog niet
eens…De IB’er juf Nicole en de directeur
meester Gert hebben zelfs al spoedoverleg
gehad…’Komt dit wel goed?’
Nou ja…mocht iemand ondertussen iets meer
vernemen, laat het dan weten….wordt zeker
vervolgd…

CITO toetsen
Vanaf 30 mei t/m 10 juni meten we de
leerontwikkeling van de leerlingen uit de
groepen 4 t/m 7 aan de hand van
verschillende Citotoetsen. Voor de leerlingen
die de Citotoetsen digitaal met de iPad gaan
maken is het belangrijk om de batterij 100%
op te laden. Dat geldt natuurlijk ook voor
de leerlingen zelf…goed eten, goed slapen,
goed bewegen en rond de toetsen met elkaar
heel veel leuke dingen doen!!!

Laatste periode voor groep 8
Oh de laatste periode gaat alweer in! En dat
is voor groep 7/8 altijd een hele drukke en
gezellige periode. We sluiten AdoptIDee af
met een spetterende pitch. En hopen dat
onze superideeën gebruikt kunnen worden.
We hebben een mooi kamp en een hele
spannende en geheimzinnige expeditie.
Met een knallend eind! Maar hier kunnen
we niet veel over zeggen..

Schoolfotograaf
31 mei
Fotografen
houden van
kleurige kleding
en kekke kapsels…
Dinsdag 31 mei 2022 is het zover dan komt
de schoolfotograaf bij ons op school!
De fotograaf zal om 7.45 uur aanwezig zijn
voor het opbouwen van de mobiele studio,
zodat er om 8.30 uur gestart kan worden
met fotograferen van de niet naar
schoolgaande broertjes/zusjes en/of met
hun grote broers/zussen.
Graag om 8.30 uur aanwezig zijn op school
wanneer u een foto wilt laten maken met
uw schoolgaande kind(eren) en zijn, haar
of hun niet naar schoolgaande
broertjes/zusjes of broers en zussen.
Daarna gaat de fotograaf verder met de
groepen. De leerlingen van elke groep
worden eerst individueel op de foto gezet
en aansluitend zal de groepsfoto gemaakt
worden. Later op de dag zullen alle
leerlingen en medewerkers van de school
samen op een reusachtige groepsfoto gaan!
Over de bestelwijze van de foto’s
informeren wij u op een later moment.

Activiteiten schooljaar 2022
Wanneer Tijd

Wat

Waar

31 mei
16 juni
15 t/m 17 juni
6 juli
7 juli
8 juli
11 juli
12 juli

Schoolfotograaf
Schoolreis 1 t/m 6
Kamp groep 7/8
Spelen tot je groen ziet 1 t/m 8
Decor opbouwen musical
Oefenen op het podium musical
Generale repetitie musical
Musical hele school groep 7/8 de hoofdrol en de midden- en
onderbouw komen met minioptredens langs in de musical.
Opruim dag (musical en school)
Laatste schooldag georganiseerd door de ouders van groep 8
Vrij zomervakantie
Schoonmaak school (Ouderwerkgroep)

School
Geheim
Terkaple
Volgt
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis

13 juli
14 juli
15 juli
Volgt

Ochtend
Volgt
Volgt
Ochtend
middag
Hele dag
Hele dag
Tijd volgt
(Rond 19 u.)
Volgt
Hele dag
Hele dag
Volgt

Dorpshuis
School/dorp
School

*Activiteiten, Tijden & Data onder voorbehoud

AdoptIDee KIR-Pilot in groep 7/8
Techniek is overal. In onze snel veranderende maatschappij worden technologie en innovatie een steeds groter
onderdeel van het werk. Kinderen hebben dus vaardigheden nodig om hiermee om te kunnen gaan, maar krijgen
maar weinig kansen om de techniek live te ontdekken. Maar niet op OBS Trijegeaster Honk! Hier is een pilot van
de KinderInnovatieRaad van Ambion gestart om in samenwerking met AdoptIDee en Chipsoft leerlingen kennis te
laten maken met techniek.
AdoptIDee, een initiatief van PNO Consultants, brengt kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar en ondernemers in
de techniek bij elkaar om tot nieuwe innovaties te komen. Ondernemers leggen een échte uitdaging uit hun bedrijf
voor aan een klas met enthousiaste leerlingen, zij gaan aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te bedenken.
Groep 7/8 van OBS Trijegeaster Honk is met een uitdaging van Chipsoft aan de slag gegaan.
Chipsoft ontwikkelt software voor ziekenhuizen en vraagt in samenwerking met AdoptIDee hulp bij hun
onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen wij kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis?’. De
leerlingen van groep 7/8 gaan in een uitdagende lessenserie ideeën bedenken, op bedrijfsbezoek bij Chipsoft (zie
foto) en hun ideeën presenteren aan het directieteam. Een prachtige manier om kennis te maken met techniek!

Annie MG S……
Leesmotivatie!
Afgelopen maand is er in alle klassen aandacht
geweest voor de geboortedag van Annie MG
Schmidt. Deze schrijfster heeft veel betekend
voor de Nederlandse jeugdliteratuur. Bijna
ieder gezin (en bij pake en beppe of de oppas)
heeft wel een boek van haar in de kast staan.
Hoeveel Annie MG Schmidt boeken, gedichtjes
of verhalen ken jij als ouder?
De leerlingen hebben met juf Maaike van de
bibliotheek gesproken over hun Annie MG
Schmidt boekenkennis (de meeste titels waren
bekend!) en een verhaal en gedichtje gelezen.
In ieder verhaal komen stoute kindjes voor,
moet een grapje zitten en als er dieren in
voorkomen dan kunnen zij met de kinderen
praten. Zou dat de reden zijn dat ook grote
mensen graag Annie MG Schmidt (voor)lezen?
In elke klas is een voorleesboek achtergelaten
om uit voor te lezen.

De leeuw is los! De leeuw is los!
Hij wandelt al door de straten
Hij wil naar 't Amsterdamse bos
Dat heb ik wel in de gaten
Hij bromt en hij briest en hij brult
En iedereen schrikt zich een bult…

Annie MG Schmidt

Beweegonderzoek RUG in groep 4 & 5: Uniek in je motoriek!
Binnenkort start bij ons op school een beweegonderzoek door onderzoekers en studenten van
Rijksuniversiteit Groningen. De ouders/verzorgers van groep 4 & 5 hebben hier onlangs een brief
over ontvangen. Natuurlijk is het niet verplicht om mee te doen maar wel heel leuk. Uw kind is
de hoofdrolspeler in het onderzoek maar leert tegelijkertijd ook over het doen van onderzoek.
Mocht nog geen toestemming hebben gegeven maar wilt u uw kind wel aanmelden dan kan dat
bij juf Mirjam. Via de onderstaande QR code kunt u een video bekijken met informatie over het
beweegonderzoek.

Kijkmiddag Gymles Sportfun
Op 13 en 20 april is er een open
gymles georganiseerd. Hiervoor
zijn ouders, opa’s en oma’s,
broertjes/zusjes en overige fans
uitgenodigd om te komen kijken
bij de gymles in Sportfun Joure.
Op 20 april ben ik wezen kijken
bij de gymles. Mooi om te zien
dat er meerdere ouders op de
tribune zaten. De gymles werd
begeleid door twee jonge
sportinstructeurs van ALO en
CIOS. Zij hadden de zaal in
tweeën verdeeld. In de ene helft
werden er activiteiten gedaan
zoals steppen, (bmx) fietsen en
longboarden.

Erg leuk en fijn om te zien dat de
kinderen bekend en vertrouwd
worden gemaakt met deze sporten.
In de andere helft werd een spel
georganiseerd genaamd 10 tellen in
de rimboe. De groepen waren
gemengd qua leeftijd. De dynamiek
en het samenspel was erg leuk,
speels en leerzaam. Het was in
beide activiteiten goed te zien dat
de kinderen genoten, leerden en
fanatiek waren! Erg fijn om als
ouder de speel- en leeractiviteiten
voor de kinderen in deze vorm te
mogen zien!
Lianne ter Heide
(Ouder groep 7)

GVO Activiteiten
Hallo allemaal,
Hier even een berichtje van de GVO juf. Ik geef nu al een paar jaar GVO-les op jullie
school.
GVO = Godsdienstig Vormings Onderwijs.
In deze lessen verbinden we thema’s uit het leven van de kinderen aan Bijbelse en
levensbeschouwelijke verhalen. We maken gebruik van speciaal ontwikkelde
methodes. We laten de kinderen kennismaken met Godsdienst en de invloed daarvan
op onze cultuur. Tegelijkertijd worden ze uitgedaagd hun eigen levensbeschouwelijke
vragen te stellen en hierover gedachten te vormen. We willen zo de kinderen leren
respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Dit jaar zijn we begonnen met het thema “worden wie je bent”. Een thema dat aansluit
bij het thema van de Kinderboekenweek. Helaas kreeg ik eind september te maken met
een gebroken elleboog na een val. Dit betekende dat de GVO-lessen geen doorgang
konden vinden. Toen ik eind november hersteld was kwam er weer corona en konden
de lessen ook niet doorgaan.
Gelukkig, in januari konden we weer gewoon op donderdagmorgen GVO-les geven. Tot
de voorjaarsvakantie hebben we het gehad over vluchten en verhalen over Ruth
verteld. Daarna hebben we het gehad over het joodse poerimfeest met de daarbij
horende verhalen van Ester. Natuurlijk worden de Christelijke feesten ook niet
vergeten, en zo tegen het eind van het jaar kijken we nog naar een aantal rituelen in de
verschillende godsdiensten (zoals bijvoorbeeld het doopritueel).
Ik hoop dat u zo weer een beetje op de hoogte bent. Misschien wilt u nog wat vragen?
Dat kan, ik ben elke donderdag tot kwart over 11 op school. Loop gerust binnen.
Groet,
Juf Connie Wijnja.

MediaTeam TGH:
Thialf filmen & interview

Dus ik kwam naar Thialf om 3 uur en ik ging dus even
wachten en toen werd ik opgehaald dus wij gingen naar
alle kantoren van thialf en toen we in 1 kamer gingen we
naar binnen en dus 1 meester legde het uit hoe alles
werkt en ik moest 1 koptelefoon op om te checken als
het geluid wel goed is dus ik drukte op het knopje
genaamd REC en
filmde dus ik wachtte 1 kwartiertje en toen was de
eerste interview al klaar ☑ en nu de tweede zelfde
verhaal dus en toen we alles klaar hadden gingen de
mensen weg en toen
ze weg gingen Hadden we nog 1 uur over dus we gingen
het vieren met chocola 🍫 en later moesten we nog een
paar andere vragen verzinnen voor de volgende
interview dat was het dan alweer en heel leuk.
Einde
Ties van Dijk

4 & 5 mei
Terugblik…
Twee minuten gedachtentijd
Op 4 mei hebben Rienk Plantinga, Brecht ten Boom, Silke van der Molen en Sem
Koopmans, namens alle leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers en directie,
gedichten voordragen en een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de
verzetsman Jetze Veldstra.
Veldstra staat, voor ons, symbool voor alle oorlogsslachtoffers die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en iedereen die is omgekomen in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de herdenking heeft o.a. Sem Koopmans, leerling groep 8, zijn indrukwekkende
gedicht 'Twee minuten gedachtentijd' voordragen. De zelf in te vullen betekenis van het
woord 'vanzelfsprekend’ sprak, in stilte, bij alle aanwezigen tot de verbeelding…
...een verbeelding die terug gaat
in de tijd, die ons in het heden zet
en die ons (hopelijk) iets leert
voor de toekomst...

TeamTGH
Speel, Ontdek, Leer, Actie!

Beide voetbalteams & alle fans aan de zijlijn
bedankt voor jullie sportiviteit en teamspirit!

KIR-leerlingen ABE en Silke bedankt voor het meedenken bij de organisatie van dit kleine scholen toernooi!

