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Voorlichting voortgezet onderwijs
Op maandagavond 5 november is de
informatieavond over het Voortgezet
Onderwijs. Er zal dan verteld worden
hoe het traject verloopt naar het
maken van de definitieve schoolkeuze.
Vanuit OSG Grou komt Mevr Gearteke
van der Vee vertellen over de opzet
van het Voortgezet Onderwijs in het
algemeen en zal ook specifieke informatie geven over de organisatie in
Grou. De avond is bestemd voor de
ouders van de kinderen van groep 7
en 8 en overige belangstellenden.

Tot ziens***Goodbye***Oant Sjen
Vandaag hebben we afscheid genomen van Liam en
Dean Roelands uit groep 1 en 2. Zij zijn verhuisd naar
Akkrum en beginnen na de herfstvakantie op OBS
Akkrum. We wensen hen heel veel plezier toe op hun
nieuwe school en in hun nieuwe huis.

We beginnen om 19.30 uur.

Hjerst op de ruten
Wat ha de memmen der wer in wurk
fan hân, mar wat sjogge de ruten
der wer prachtich út. De skoalle is al
hielendal klear foar de hjerst. De
poddestuollen, de hjerststoarm, de
blêden fan de beammen..alles stiet
derop.

Welkom ~ Welcome ~ Wolkom
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op school
gekomen.
Op 17 oktober is Hoyte van der Schaaf vier jaar geworden
en hij gaat nu iedere dag naar groep 1.
Na de herfstvakantie begint Fenna Elzinga in groep 1 en
haar broer Douwe in groep 4. Zij zijn in Reduzum komen
wonen en komen nu bij ons op school.
In november worden er drie jongens vier jaar en zij zijn
nu al aan het wennen in groep 1. Het zijn Jarno Meckes,
Tom Dijkstra en Niels van Balen.

Tige tank memmen!

We hopen dat iedereen gauw zijn plekje vindt bij ons op
school en dat ze veel plezier zullen hebben op de
Trije Doarpenskoalle.
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Luzekontrole

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Vanuit de methode Goed Gedaan worden de
lessen voor sociaal-emotionele ontwikkeling aangeboden In alle groepen staat hetzelfde onderwerp
centraal, maar wordt er aan andere inzichten en
vaardigheden gewerkt.
De komende week staat centraal: ‘blij met jezelf’.
Inzichten en vaardigheden die aan de orde kunnen
komen zijn:
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr

1 t/m 8: trots zijn op jezelf
4,6,8: haalbare doelen stellen
1 t/m 8:complimentjes geven en krijgen
1,4,6,8: kritiek geven en krijgen
2,3,5,7: omgaan met winst en verlies

Moandei 29 oktober komme de
memmen wer op skoalle om de
luzekontrole te dwaan. Alle bern wurde
dan efkes tsjekt!

Klassenbezoeken
Dinsdagochtend 30 oktober zijn er in verschillende groepen klassenbezoeken. Deze
klassenbezoeken worden afgelegd omdat
wij met het team bezig zijn om de lessen
begrijpend lezen te verbeteren. Het hele
team heeft al een aantal cursusbijeenkomsten gehad. En nu wordt de theorie aan de
praktijk gekoppeld. In november is er nog
zo’n ochtend gepland.
School @pp

Birthday celebration Miss Hilly & Miss Nicky
On Friday the 2nd of November Miss
Hilly will celebrate her birthday with the
children of group 7. Miss Nicky has her
birthday on the 3rd of November. She
will celebrate this with the children of
group 1/2 . We wish both teachers a
very nice birthday.

* * *Bon Appetit * * *

Herfst lasagne
met geitenkaas, knolselderij en
paddenstoelen
Ingrediënten

20 g verse Italiaanse kruidenmix; 900 g
diepvries gegrilde groenten (ontdooid); 250
g geitenkaas naturel; 450 g ricotta; 1 knolselderij; 400 g kastanjechampignons; 1 el
milde olijfolie; 2 tenen knoflook; 250 g gele
linzen lasagne

Verwarm de oven voor op 180 °C. Haal de
blaadjes en de naaldjes van de kruidentakjes en hak ze grof. Gebruik de helft van
de rozemarijn.
Pureer de ontdooide gegrilde groente en
de kruiden met de staafmixer. Breng op
smaak met versgemalen peper en eventueel
zout. Verdeel de geitenkaas in kleine stuk-

Weet u het nog? Van onze website is ook een app
beschikbaar. Wanneer u
deze op uw telefoon download heeft u in
één oogopslag de kalender, nieuwsbrieven
en fotoalbums bij de hand.
U kunt deze gratis downloaden:
schoolwapps en dan eenmalig het adres
van de website :
www.trijedoarpenskoalle.nl invoeren.
Zakelijke ouderavond
Woensdag 7 november is de zakelijke
ouderavond. Na de vakantie ontvangt u de
uitnodiging hiervoor. Ook wordt er op die
avond informatie gegeven over het
ouderportaal.

jes en pureer samen met de ricotta tot een
glad mengsel.
Schil de kleine knolselderij en schaaf in heel
dunne plakjes. Snijd de knoflook fijn. Snijd de
champignons in plakjes en bak ze op hoog
vuur in de olie snel bruin. Zet het vuur uit en
voeg de knoflook toe. Breng op smaak met
peper en eventueel zout.
Maak in de ovenschaal laagjes van ⅓ van de
lasagnevellen, ⅓ van de groentepuree, de helft
van de knolselderij, de helft van de champignons en ⅓ van de ricotta.
Maak zo nog een laag. Eindig
met de rest van de lasagnevellen, groentepuree en ricotta.
Bak in 60 min. gaar in de oven.

Springplank naar de toekomst

Nieuws uit de cultuurhoek. .
Maandag 29 oktober gaan de
kinderen van groep 5/6 naar
het museum “Hert fan Fryslân”
in Grou. Tijdens dit bezoek
leren de kinderen meer over
het leven van Joost Halbertsma. De groep vertrekt rond 9 uur en zijn rond het
middageten terug op school. De kinderen gaan met
ouders hier naar toe.
Op woensdag 31 oktober gaan de kinderen van
groep 1 en 2 een dansvoorstelling bezoeken. Deze
voorstelling is in OBS de Twa Fisken in Grou.
De groepen vertrekken rond 9.30 uur en zijn rond
11 uur terug op school. Via de klassenouders is er
aan de ouders gevraagd wie er voor vervoer kan
zorgen.
Woensdag 7 november gaan groep 3 en 4 een
bezoek brengen aan het filmfestival in Leeuwarden.
De kinderen gaan de Zweedse film Gordy&Paddy
zien. Met een bus gaan de kinderen hier naartoe.
Per groep willen we graag nog één begeleider mee
hebben. Wie kan er mee? U kunt u aanmelden bij
meester Arnold en meester Mark. Vertrektijd is half
9 en om 11 uur zijn de kinderen terug op school.
Boekjes Sjors Creatief & Sportief
Vorige week heeft iedere leerling het boekje
meegekregen. Hierin staan verschillende activiteiten
op gebied van sport en cultuur waar kinderen zich
voor in kunnen schrijven. Een leuke manier om
eens kennis te maken met andere disciplines.
Coole kidsnacht museum
In de herfstvakantie zijn op vrijdag 26 oktober verschillende culturele instellingen in Friesland open
van 17.00-21.00. Kijk op www.museum.frl voor
meer informatie.

11 novemberoptocht wordt de 10e
11 november valt dit jaar op een zondag, daarom
hebben wij als organisatie besloten om de Sint
Maartenviering (optocht en langs de deuren) op
zaterdag 10 november te vieren. N et als de
andere jaren is het de bedoeling een optocht door
het dorp te houden, begeleid met een auto met
muziek voorop. We starten om 17.15. De tocht is
bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
en overige kinderen uit het dorp in dezelfde
leeftijdscategorie. De route is vanaf school door de
Master Gorterstrjitte, Lege Dyk, Buorren en A.J
Smedingstrjitte om vervolgens terug naar school te
gaan. Als we daar weer zijn is er voor alle kinderen
een kleine versnapering. Daarna mag ieder voor
zich nog het dorp door. Het is wel belangrijk om te
weten dat ouders en/of verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen; tijdens de tocht maar
ook daarna. De kinderen van Idaerd en Friens
hebben hun eigen Sint Maartenfeest.

Executieve functies zijn heel belangrijk
om later een zelfstandig leven op te
kunnen bouwen. Iets wat elke ouder/
verzorger als doel voor ogen heeft.
Eigenlijk is opvoeden een proces waarbij
we onze kinderen ondersteunende
executieve functies en begeleiding geven.
De executieve functie: werkgeheugen is
van belang voor het verwerken van
informatie.
Het werkgeheugen helpt ook bij het
uitvoeren van taken, het onthouden van
informatie en het bedenken van oplossingen van problemen.
Je kunt het werkgeheugen trainen en ook
gebruik maken van vaste ritmes en
routines om je te helpen informatie te
onthouden.
Het werkgeheugen van je kind kunnen je
trainen door ze al vroeg opdrachtjes te
laten uitvoeren. Laat ze bijvoorbeeld
helpen met tafel dekken. Eerst geef je
steeds korte opdrachten, zet de borden
op tafel, leg de messen erbij, daarna de
vorken. Later heeft je kind genoeg aan
de opdracht tafel dekken. Vanuit zijn
werkgeheugen weet hij wat daarvoor
nodig is. Ook kun je een kleuter zelf zijn
speelgoed laten inpakken als je op vakantie gaat. Als het kind wat ouder is,
kun je ze zelf laten bepalen welke kleding
er nodig is om op vakantie te gaan.
Tegen de tijd dat ze op het voortgezet
onderwijs zitten kunnen ze zelf hun tas
inpakken als ze op schoolkamp gaan.

