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Weekinfo 23-11-2018 

 

Verslag reis Barcelona: 

Afgelopen week zijn juf Judith, juf Miriam en juf Ellis naar Barcelona geweest in het 

kader van het project. Hieronder volgt een kort verslag van hun reis: 

Wij hebben een geweldige, inspirerende week in Barcelona gehad. De eerste dagen van 

de reis zijn wij heel veel op school geweest. Alleen al het uiterlijk van de school, een 

hoog gebouw omringd door hekken, is totaal anders dan wij hier gewend zijn op het 

Friese platteland. Het was een basisschool met ruim 200 kinderen. De kinderen hebben 

vanuit de ramen en vanaf het plein prachtige uitzichten op de bergen. Het onderwijs op 

school is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van ons. Er zijn natuurlijk ook verschillen, 

zo lopen ze bijvoorbeeld op het gebied van ICT, gebruik digiborden en laptops, erg 

achter t.o.v. ons. Wij hebben een lezing gevolgd over het onderwijssysteem in Spanje, 

een workshop gehad over emotionele intelligentie en veel over de verschillen gehoord 

tussen Spanje en Catalonië. Wij hebben ook twee lessen gegeven aan de kinderen daar. 

Een les over kikker aan een groep 1 en een les over Nederland waarbij we ook hebben 

verteld over de Delfts blauwe bordjes. De leerlingen van groep 8 hebben daarna zelf 

een bordje gemaakt. Het geven van de lessen was erg leuk.  

Verder hebben we een tweetal stadswandelingen gemaakt, een musea bezocht en werd 

er een traditionele feestenshow voor ons georganiseerd, waardoor we een groot stuk 

van de cultuur en de omgeving hebben kunnen zien.  

Wij zullen nog een presentatie gaan geven aan de kinderen in de klas en ook zal er een 

presentatie volgen voor het team.  

 

Groeten, juf Judith, juf Miriam en juf Ellis 

 

Internationaliseringsproject: 

Inmiddels is de puppet ‘Athena’ uit Griekenland alweer een paar weken in de groepen 1 

t/m 4. Dit is de laatste uitwisseling.  

Het laatste thema voor de groepen 5 t/m 8 is ‘the sea’. Wij hebben afgesproken om hier 

een school breed thema van te maken. Juf Anneke heeft in groep 1 en 2 gewerkt over 

het thema water en dit inmiddels afgesloten. In de andere groepen zijn we gestart en 

zullen we hier de komende tijd mee aan de slag gaan. 

 

Versierde doos mee naar school: 

Woensdag 5 december verwachten we weer hoog bezoek van Sinterklaas met zijn  

Pieten op de Oanset. Wilt u samen met uw kind (groep 1 t/m 4) een doos versieren en 

deze uiterlijk dinsdag 4 december mee naar school geven.  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben afgelopen dinsdag lootjes getrokken. Ook willen 

wij graag de surprise en het gedicht uiterlijk dinsdag 4 december op school hebben. 
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Sok zetten: 

Wilt u maandag 26 november uw kind(eren) een sok mee naar school geven? Misschien 

krijgen we wel bezoek van de pieten. 

 

Rijders gezocht vervoer Sinterklaassprookje: 

De leerlingen van groep 3-6 gaan op woensdagmorgen 28 november naar het 

Sinterklaassprookje. De leerlingen vertrekken 08.25 uur van school. Deze voorstelling 

duurt tot ongeveer 11 uur. De leerlingen kunnen iets later thuis zijn.  

Wilt u rijden dan kunt u een mailtje sturen naar juf Miriam mwijbenga@elanowg.nl  of 

naar juf Janny jvisser@elanowg.nl   

De leerlingen van groep 7-8 gaan dondermiddag 29 november naar het 

Sinterklaassprookje in de Koornbeurs te Franeker. Ze vertrekken om 12.30 uur van 

school. De middag voorstelling duurt tot ongeveer 15.00 uur. 

Wilt u rijden stuur dan een mailtje naar juf Ellis ecomello@elanowg.nl  

Let op: de rijders kunnen niet bij het Sinterklaassprookje aanwezig zijn! 

Het brengen en/of het halen is naar het parkeerterrein bij de Lidl en Albert Heijn. 

 

Schoolfruit: 

Volgende week wordt het volgende fruit geleverd: 

 

 

De leerlingen van groep 1-2 hoeven maandag en dinsdag ook geen fruit mee naar school 

te nemen. Er is nog wat fruit over van afgelopen week, juf Anneke zal dit maandag en 

dinsdag uitdelen aan de kinderen. 
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