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Blz. 1
Van de Directie
______________________________________________

2016
Nog maar koud begonnen en direct al weer vrij. Wat een begin.
Een begin waar je niet op zit te wachten. Een heel geregel voor de school maar ook zeker
voor jullie als ouders/verzorgers. Heb je net de Kerstvakantie achter de rug en moet je
alweer oppas of logeeradres regelen voor je kind, in sommige gevallen met je ‘baas’
regelen dat je extra verlof nodig hebt. Al met al een vervelende aangelegenheid. Als
school zijnde hadden we geen keus. Als de taxi centrales aangeven dat ze niet rijden dan
heb je daar mee te dealen.
Gelukkig komen dit soort situaties niet vaak voor. Ik heb het in ieder geval, zolang ik in het
onderwijs werkzaam ben, nog maar 1 keer eerder meegemaakt en toen waren het er ook
meteen vijf dagen dat de school dicht was. We hebben het dan over februari 1979. Meer
dan 35 jaar terug. Laten we dat maar mooi zo houden die lange tussenpoos.
Ruben
In het weekend van 9 januari kwam vervolgens het droeve bericht dat Ruben, zoon van juf
Sonja, was overleden. Tijdens de briefing van maandag 11 januari aan de Haydnstraat
was de stemming dan ook zeer bedrukt. Het nieuws kwam hard binnen bij het team en er
heerste in eerste instantie ‘stilte’. Woorden schieten tekort, wat moet je ook zeggen, het is
zo oneerlijk en tegelijk ontzettend hard. De gehele week heeft het de gemoederen bezig
gehouden en waren we veelvuldig in gedachten bij Sonja en Arnold.
Op vrijdag 15 januari was het afscheid van Ruben. Heel veel collega’s hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid te kunnen nemen van Ruben.
En nu gaat het leven weer verder ………..maar afscheid nemen, ja dat bestaat niet.
Ruben heeft voor altijd een plekje ingenomen in onze herinnering. Wij hopen dat Sonja de
kracht weet te vinden om straks weer aan het werk te gaan. Maar eerst maar even tot rust
komen.
Teamleider VSO
Binnen het VSO aan de Haydnlocatie hebben we sinds de start van 2016 een nieuwe
teamleider. Dit in verband met de afwezigheid van Yvonne Keuning. Yvonne is nog niet in
staat om haar werk weer op te pakken. Het is allemaal wat ingewikkelder dan we zouden
willen wensen. Ze is ook niet gewoon ziek, er zijn andere zaken die een rol meespelen in
het niet kunnen werken. De één noemt het overspannen terwijl een ander het een burn-out
noemt. Eigenlijk maakt het ook niet uit welk etiketje er op plakt, Yvonne is gewoon niet in
staat om te werken.
Sinds de start na de Kerstvakantie is Saskia van Maanen benoemd als (tijdelijk)
teamleider VSO aan de Haydnlocatie. Saskia zal hier in eerste instantie tot de
zomervakantie de taken van Yvonne overnemen. Saskia heeft een brede ervaring binnen
het onderwijs opgedaan. Ze is eerder werkzaam geweest op scholen van RENN 4 maar
ook op scholen van cluster 3. Saskia zal zich binnenkort middels een nieuwsbrief nader
voorstellen aan de ouders/verzorgers van de Haydnlocatie.
Een vreemd begin van een schoolkrant maar het is informatie die ik op deze wijze met
jullie wilde delen en dus maar even via de schoolkrant. Verder spreek ik de wens uit dat
we er met zijn allen een goed jaar van gaan maken.
Oebele Harmsma .
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Vakanties en vrije dagen
______________________________________________

De vakanties en vrije dagen voor het SO (locaties Larix, Franeker en bovenbouw SO Haydn) in het
schooljaar 2015-2016 zijn:
studiedag team
voorjaarsvakantie
Pasen
SO Fryslân themadag
Koningsdag
meivakantie + Hemelvaart
Pinksterweekend
personeelsmiddag
zomervakantie

woensdag 10 februari 2016
zaterdag 27 februari t/m zondag 6 maart 2016
vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016
woensdag 13 april 2016
woensdag 27 april 2016
zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2016
zaterdag 14mei t/m maandag 16 mei 2016
vrijdagmiddag 17 juni 2016 (vanaf 12.15 uur)
zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2016

Extra vrije dagen voor de SO leerlingen:
locatie Larix alle leerlingen

maandag 30 en dinsdag 31 mei 2016

locatie Franeker alle leerlingen maandag 6 en dinsdag 7 juni 2016

De vakanties en vrije dagen voor het VSO in het schooljaar 2015-2016 zijn:
lesvrije dagen
studiedag team
voorjaarsvakantie
Pasen
SO Fryslân themadag
Koningsdag
meivakantie + Hemelvaart
Pinksterweekend
Lesvrije dagen
personeelsmiddag
evaluatiemiddag
zomervakantie

maandag 25 januari 2016 t/m woensdag 27 januari 2016
woensdag 10 februari 2016
zaterdag 27 februari t/m zondag 6 maart 2016
vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016
woensdag 13 april 2016
woensdag 27 april 2016
zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2016
zaterdag 14 mei t/m maandag 16 mei 2016
maandag 13 juni 2016 t/m woensdag 15 juni 2016
vrijdagmiddag 17 juni 2016 (vanaf 12.15 uur)
woensdagmiddag 6 juli 2016 (vanaf 12.15 uur)
zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2016

Blz. 3
Van de Medezeggenschaps-raad
______________________________________________

Nieuws van de MR
Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over het schooljaar '14-'15 kunt u vinden op
de website. Als u daar prijs op stelt kunnen we u een papieren versie toesturen. Wilt u dat
dan aan ons laten weten via de leerkracht van uw kind of de administratie van onze school?
U kunt ook een mail met het verzoek sturen naar: mr@ittwaluk.nl onder vermelding van:
‘Jaarverslag’.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen
behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).
De MR van it Twalûk bestaat uit 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden. Ouders en
teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het
school. De MR geeft gevraagd en soms ook ongevraagd advies aan de directie over
allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet
Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).
De MR houdt zich tevens bezig met structurele zaken en dient als klankbord namens
de ouders. Zo wordt zij door het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct
aangaan. Ouders uit de MR kunnen deel uitmaken van een sollicitatiecommissie en zo
een rol spelen bij de selectie van nieuw personeel.
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school
van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt mee praten en mee
beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het
bestuur en u doet een schat aan ervaring op.
Wij zoeken nog een ouder/verzorger die onze MR compleet wil maken. Op het moment
bestaat de MR uit 2 ouders (René van der Weide (voorzitter) en Petra Jager, en drie
personeelsleden (Eelco Wapstra, Yalçin Yarbasan en Ernestine Duyve).
Ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen (8) die
onder ons bestuur vallen een personeelslid en een ouder zitten, zoeken we nog een
ouder/verzorger.
Het is mogelijk dat één persoon beide functies MR en GMR) vervult, maar voor beide raden
een verschillende ouder kan ook.
In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het
kan dan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden
of over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het
schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een
adviesrecht.
Voelt u zich aangesproken en/of wilt u meer informatie over de MR, stuur dan even
een mail naar: mr@ittwaluk.nl onder vermelding van : ‘oudergeleding MR/ GMR’.
Graag heten wij u van harte welkom.

Blz. 4
Van de Ouderraad

Hallo Ouders,
In de ouderraad van “It Twalûk” zitten ouders en leerkrachten van alle 3 locaties (Haydnstraat,
Larixstraat en Franeker).
Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 hebben Geesje Oosterloo, Mirjam Miedema, Erik
Mellema en leerkracht Allard Nicolai de ouderraad verlaten.

Wie zitten er in de Ouderraad?????
Ouders:
Hanneke Verheij-Wegman (voorzitter)
Priya Kugadasan (penningmeester)
Nieuw 
Susan Boomsma

moeder van Puck Larixstraat
moeder van Vishal Haydnstraat SO
moeder van Kris
Franeker

Vertegenwoordigers van school:
Titia Kuipers (namens de directie)
Beitske Roorda
Larixstraat
Wineke Rodenhuis
Franeker
Akki de Vries
Haydnstraat
We zouden graag nog een ouder willen verwelkomen in de ouderraad van de Haydnstraat VSO
zodat deze groepen ook vertegenwoordigd zijn.

2015 in een Flits
In februari hebben 89 ouders, kinderen en personeel mogen genieten van het stamppotdinner
Het was erg lekker en gezellig. Ook dit jaar hebben de leerlingen van de Haydnstraat geholpen
met het schillen van de aardappels, rullen van het gehakt, het koken van de maaltijden en het
opruimen in de spoelkeuken. Hulptroepen erg bedankt .
In mei was de koffie ochtend op de 3 locaties. Hier is gezellig met elkaar gepraat over onze
kinderen, school en thuis. Het delen van je zorgen en de herkenbaarheid dat je niet alleen in
staat. Dit onder het genot van thee, koffie, chocolade, koekjes en kwarktaart. Ook dit jaar in mei
wordt er weer een koffieochtend georganiseerd we hopen dat u er ook bij bent.
Het Sinterklaasfeest het spannendste feest van het jaar. Met leuke cadeautjes, pepernoten en
niet te vergeten Sint en Piet.
Wij wensen jullie allemaal een gezond en liefdevol 2016

Groet,
Ouderraad It Twalûk

Blz. 5
Franeker Groep 1
______________________________________________

De eerste helft van het schooljaar is omgevlogen! We begonnen in september met 8
leerlingen en nu hebben we ondertussen al 11 kinderen in onze groep! We mochten
welkom heten: Reinder, Wouter en Jesse! Deze jongens hebben hun plekje al helemaal
gevonden. Dat is mooi om te zien!

Ook hebben we dit hele schooljaar een stagiaire in de klas, Lusanne, op maandag en
dinsdag. Dat is fijn, want een paar handen extra is voor iedereen prettig! De kinderen zijn
al helemaal gewend aan haar.

Natuurlijk is er al veel gebeurd dit schooljaar:
We hebben gewerkt aan de verschillende thema’s. We begonnen met het prentenboek
‘Dansend Blad, het indianenmeisje’, wat we helemaal hebben uitgewerkt.

Blz. 6
Daarna hebben we gewerkt over de herfst, Sinterklaas, sprookjes en kerst.
Judo met meester Xiem was heel bijzonder en spannend! Jammer dat die lessen nu
voorbij zijn.

Wel hebben we wekelijks nog muziek lessen van meester Evert. En daar kijken we
allemaal naar uit!

Met het kerstfeest was u allemaal op school om met ons het feest mee te vieren. Dat was
supergezellig!

Nu werken we volop aan de winter! We hopen op nog een paar winterse dagen om ons
thema realistisch te maken!

Blz. 7

En natuurlijk lezen we ook veel……….
.
...en we rekenen…….. heel praktisch……

.
..en we spelen…..

….. en

we genieten!!!

Blz. 8
Franeker Groep 2
______________________________________________

De eerste maanden van het schooljaar zijn weer omgevlogen. We hebben afscheid
genomen van Eduard en Elizabeth, maar we hebben nog steeds een gezellig clubje.
Verschillende thema’s zijn al voorbij gekomen zoals; mijn huis, herfst, op school
,sinterklaas en kerstmis. Op dit moment werken we aan het thema winter en voor de
verandering doet het weer leuk mee.
In oktober hebben we kennis mogen maken met judo. De leerlingen vonden het prachtig!
Voor de kerstvakantie hebben we een buffet gehad met een grote opkomst en dat was
erg gezellig. Op de volgende pagina’s een kleine sfeerimpressie van de afgelopen tijd.
Veel lees en kijk plezier.

Klimrek
Ik ben met jurjen op het klimrek geweest.
Ik was op de trampoline geweest.
En op de springplank.
Juneydi
Winter
Ik hoop dat er veel sneeuw komt.
Ik wil graag van een hoge berg af glijden.
Menno

Jurjen en albert jan
We waren in de gymzaal.
We waren op de trampoline.
En we waren tikkertje speelen.
Jurjen

Ijzel
Ik was vrij omdat het glad was.
Ik ging glijden op mijn kont.
Ik maak een sneeuwpop. Een kleintje.
Douwe oane
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Vuurwerk
Met oud en nieuw heb ik vuurwerk afgestoken.
Ik had rotjes en pijltjes.
Samen met mijn zussen.
Mahsuni

Toneel
Er is toneel in het dorp.
Het gaat over het ziekenhuis.
Er ging een meneer naar het ziekenhuis.
Die wachtte op de dokter.
De dokter zei: hallo jij moet een spuit hebben.
Albert jan

Leuke uitspraken:
Bij verandering van personeel wordt dit doorgaans de dag van te voren aangegeven.
Even voor drie uur wordt dit nogmaals herhaald. Juf Mirjam vraagt aan de leerlingen wie
er morgen in de klas zijn. Albert-Jan steekt zijn vinger op en zegt: “Ik juf!”
Jurjen heeft zijn hand op zijn linkerborst en zegt: “Ik voel mijn hart” Vervolgens legt hij zijn
hand op zijn rechterborst en zegt: “Ik heb hier nog een hart, voel maar juf.
Juneydi is een beginnende lezer en kent de meeste letters. Deze week heeft Juneydi de
opdracht de namen onder de weektaken te hangen.
Als ik hem er op wijs, dat onder een bepaalde taak een andere naam hangt zegt hij
doodleuk: “O ja, ik heb mijn goede bril niet op” (niet brildragend)

Vliegtuigen
Een klm is heel groot.
Er kunnen heel veel mensen in.
Hij vliegt 3000 kilometer per uur.
Ik wil er heel graag in.
Rens

Voetbal
Ik vond het leuk met mahsuni en albert jan te voetballen.
De bal kwam tegen de muur.
Toen moest we lachen om die bal.
Tarik

Blz. 10

Wij wensen u allen nog een prachtig 2016!

Blz. 11
Een dag uit het leven van Femke Gall
______________________________________________

Dinsdag 5 januari 2016

Oh joepie de wekker van Mem & “pappa” Eelco gaat vlug ga ik uit bed en duik lekker naast
hun in bed om nog even lekker te krûpen. Maar Mem vindt dit vandaag allemaal niet zo`n
goed idee. We moeten er uit zegt want het weer lijkt niet zo best en “papa’ Eelco moet nog
100 km rijden.
Dus gaan we maar uit bed en kijken even buiten in onze pyjama en we hebben een grote
glijbaan voor de deur dat is leuk. Maar BRRRRR wat is het koud! Inmiddels is iedereen uit
bed maar kunnen we geen kant uit, ik niet met de bus naar school en “papa” Eelco niet naar
zijn werk. Maar ik wil wel naar school! wel naar school! wel naar school!
Volgens mem kan het toch echt niet en volgens mijn broer en zussen ook
niet want zij hebben ook ijsvrij omdat het te gevaarlijk is nou ja zeg.
“papa” Eelco duikt maar achter de computer en gaat daar zijn werk doen en
dan kan ik lekker helpen tref ik dat vandaag.
Daarna wandel/glij ik met shadow onze hond een rondje om en val ik ook nog een paar keer
‘au’ het is wel heel glad!!
Rond 10 uur gaat “papa” Eelco toch maar naar zijn werk en ga ik met Mem gezellig een
kopje koffie halen bij Samantha en dat is leuk want daar mag ik altijd een snoepje uitdelen.
Als we binnen komen zie ik dat het hoekje van de bank vrij is vlug trek ik mijn schoenen uit
vraag Mem haar telefoon trek het dekentje over mij heen en nestel mij heerlijk in het hoekje
van de bank.
Terwijl Mem een kopje koffie drinkt speel ik met haar tel en stuur ik berichtjes naar mijn
zussen dat is zo leuk maar t mag niet mem ziet t lekker toch niet anders moet ik de telefoon
inleveren hihihi
Als we weer thuis komen mag ik nog mijn halfuurtje achter de computer
lekker youtuben fimpjes van ziekenhuis tandarts kijken dat vind ik machtig
ik ben zelf ook altijd bij de tandarts in t ziekenhuis dus vind dit super
interessant
Mijn zus Hester strooit het straatje bij ons voor even tot aan de weg en ik
mag haar lekker ff helpen.
Ondertussen doen we schaatsen op onze laarzen dat is super leuk en we
vallen samen hahaha. Daarna ga ik bij mijn zus bettie nog even spelen en
een kopje thee drinken lekker!! Dan is t alweer douchetijd. ik wil niet douchen
ik wil nog spelen maar t mag niet ik moet echt douchen. Mem wast mijn haar
even en droogt me lekker af voor de houtkachel. Daarna gaan we lekker
aardappelen eten met boontjes en een gehaktbal mmmmmmmmm lekker!
Na het eten help ik Mem nog even met de vaatwasser te vullen ….poets ik mijn tanden
…….en ga ik rond 19.00 uur heerlijk naar bed en val ik eigenlijk gelijk in slaap. Dit was mijn
dagje ,hopelijk vonden jullie t leuk!!
Groetjes van Femke Gall

Blz. 12

Larix SO 1
______________________________________________

De kerstvakantie en de feestdagen zijn voorbij. Een nieuw jaar, 2016, dient zich aan.
De start van het nieuwe jaar was kort. Na één dag school kwam koning winter met
spekgladde wegen, code ROOD en ijzelweer. Verplicht thuis, warm bij de kachel en
afwachten wanneer de wegen weer berijdbaar waren. Voor de meeste leerlingen uit
onze groep verwarrend. School is toch net weet begonnen……?
Een nieuw jaar is ook tijd om vooruit te kijken. Zoals u weet worden ouders in januari
uitgenodigd voor de tussenevaluatie van het OPP. U krijgt hier via het contactschriftje
bericht van. Ook gaan we werken aan een nieuw thema; de winkel. En stiekem hoop
ik ook nog op prachtig winterweer met ijs en sneeuw! Zodat we kunnen sleetje rijden
en op natuurijs kunnen schaatsen. De kinderen weten wat schaatsen is, want we
hebben allemaal geprobeerd te schaatsen op de kunstijsbaan op het plein van de
Plataanschool. Iedereen wilde wel voelen hoe glad het ijs is onder schoen of
schaats. Reslyn stapte als eerste op het ijs en hield zich vast aan de rand van de
kunstijsbaan. Milad, Leander, Noëlla, Vaisam en Fox gleden voorzichtig over de
baan, durfden steeds meer en kregen er geen genoeg van. Sophie, Prayan en
Arnoud hebben samen met juf gegleden, maar vonden het ijs erg glad en wilden
liever kijken. Hedzer schuifelde voorzichtig op schoenen over het ijs. Winterpret!

Winterpret op de eerste schooldag in
2016
Schaatsen op de kunstijsbaan.
Gaat met vallen en opstaan.

Blz. 13

Blz. 14

Een winterse groet van Auck, Dorothy, Beitske en Annalys

Blz. 15
Larix SO 2
______________________________________________

Een vreemde start van 2016.
De kerstvakantie was nog maar net achter de rug, toen de ijzel inviel. Aan de ene kant
wel spannend en leuk, maar voor sommige kinderen ook erg verwarrend. Net één dag
naar school, en alweer vrij. Wel hadden we die dag sneeuw. Dus na een korte kring
hebben we maar snel de jassen aangetrokken en zijn we weer naar buiten gegaan.
Met een confetti-knaller hebben we met z’n allen het nieuwe jaar in geluid (gelukkig niet
een harde knal, maar wel duizenden mooie sterretjes!) GELUKKIG NIEUWJAAR
ALLEMAAL!
Daarna zijn we lekker in de sneeuw gaan spelen. Dit was maar goed ook , omdat de
dooi al snel inviel. Heerlijk die sneeuwpret! Daarna weer één dag school en meteen
twee lesvrije dagen… Wel hadden we op vrijdag 8 januari meteen een feestje, want
Daniek vierde haar verjaardag!

schrijven over de afgelopen periode. Sinterklaas, Kerstfeest,
het lijkt allemaal al weer zo ver achter ons. Het was gezellig
hoor daar niet van, maar laten we eerlijk zijn, in het nieuwe
jaar wil je vooruitkijken en nieuwe plannen maken!
Dus.. ik denk dat ik 2015 maar laat voor wat het is.
En wat ik al kan melden voor het nieuwe jaar, is dat we
gaan starten met het thema ‘VERKEER’. Ook zal het thema
‘DORP/STAD’ hier doorheen lopen. We maken er zeker
weer een gezellig, leerzaam, en creatief 2016 van!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stagiaire
Hallo ik ben Sophie! Een aantal van jullie heeft
me misschien al gezien, maar ik stel me toch
nog even voor. Ik ben in november begonnen
met stagelopen in groep 2 en ik blijf hier tot half
april. Ik doe de opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening (SPH) op Stenden en zit nu in mijn
tweede jaar. Ik vind de kinderen in groep 2 erg
leuk en bijzonder en kom elke dag weer nieuwe
dingen tegen. In de klas probeer ik zo veel
mogelijk individuele aandacht te
geven aan de kinderen. Sinds januari
woon ik op mezelf in Leeuwarden. Ik
hoop nog een leuke periode tegemoet
te gaan!

Blz. 16

Blz. 17

Sneeuw…….zwemmen……poppenhoek…
..feest…..muziek met meester
Evert……schoen opzetten …. Zwarte
piet………fruit eten….schoolontbijt……

Blz. 18
Larix SO 3
Inmiddels hebben we de feestdagen weer achter de rug, een spannende en gezellige tijd.
Hadden we tot de kerstvakantie steeds nog zacht weer, meteen de eerste schooldag in het
nieuwe jaar ..een witte wereld. De sleetjes konden uit het hok en heerlijk spelen in de sneeuw
op het plein. En dan de volgende drie dagen…IJZEL! Busjes rijden niet, school is dicht!
Onverwacht drie vrije dagen erbij.
Een korte terugblik op de afgelopen maanden. We begonnen in augustus met 13 leerlingen,
Jade en Kevin waren nieuwe leerlingen in groep 3. Het was even wennen, groep 3 in het
lokaal van groep 4. Ook voor de juffen, regelmatig klonk het over het plein: ‘ GROEP 4…
EEHH GROEP 3 , WE GAAN NAAR BINNEN! ‘. Inmiddels zijn we al helemaal gewend en is
het ‘oude groep 3 lokaal ‘ een mooi werklokaal voor kleine groepjes geworden.
We hebben gewerkt aan het thema ‘school’ mooi om het schooljaar mee te beginnen. Meester
Evert, onze muziekdocent, integreert onze thema’s ook in zijn lessen. Zo zijn we al zingend
en de ruimtes benoemend de hele school door geweest.
Bij het thema school past ook …: het schoolontbijt, wat hebben ze gegeten! Een
schoolexcursie naar het bos om paddenstoelen te bekijken. We hebben nog een gastles vilten
gehad, waarbij we met wol, warm water en zeepsop vilt gingen maken.
Na de herfstvakantie kwam het thema mijn huis aan bod, zie foto. Sommige leerlingen hebben
foto’s van hun eigen huis meegenomen. Weer een mooie gelegenheid tot uitbreiding van de
woordenschat.
Meester Bas , verzorgt op dinsdag morgen de gymlessen. De leerlingen weten het precies, op
dinsdagmorgen houden we de jassen aan want we gaan naar het gymlokaal! De
pietengymnastiek was wederom een groot succes, sommigen waren mooi verkleed.
We hebben weer genoten van het bezoek van Sint en Piet in de klas, ze hadden geen haast
deze keer en ieder kon zijn verhaal aan de Sint kwijt. Sint was nog maar net verdwenen toen
de kerstboom in de klas kwam. We hebben kerstklokken en kerstengeltjes geknutseld. Als
afsluiting van het jaar heerlijk gesmuld van het kerstontbijt!
Van juf Melanie hebben we weer afscheid genomen. Ze deed een korte stage en hielp ons op
maandag en vrijdagmiddag.
Nu gaan we weer uitgerust aan de slag met het thema : Mijn stad/dorp.
Ook al is januari al weer en paar weken oud , willen wij toch nog iedereen een

Gelukkig, maar vooral een gezond 2016

toe wensen!

Groeten van
Alwina,
Dorothy,
Taekje en
Nieske.
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Dit is onze groep:
Alicia, Jade, Komail

Sil, Allan, Dennis, Ruben, Rokus

Annamary, Quinten, Kevin, Tianda, Rick.

Tekeningen bij het thema ‘huis’

Allan

Alicia

Anna Mary
Jade
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Kevin

Komail

Sil

Rokus, Quinten, Ruben en Rick aan het werk.

Blz. 21
Haydn SO 4
______________________________________________

Het is winter! Maar daar is nog niet zoveel van te merken, alhoewel in de eerste week na
de kersvakantie waren we opeens drie dagen achter elkaar vrij vanwege ijzel! Code rood
en dus moesten we (helaas ;-) thuis blijven. Daardoor hebben we bijna drie weken vakantie
gehad.
Aan het begin van het schooljaar begonnen we met dertien leerlingen. Bijna alle kinderen
kwamen van de ‘Larix’ en het was toch wel spannend om naar de ‘grote’ school te gaan.
Maar gelukkig gingen juf Akki en juf Evelien mee wat voor de leerlingen toch wel heel fijn
en vertrouwd was. Maya en Dilan kwamen van een andere school, helemaal alleen naar
een nieuwe school gaan is zeker niet gemakkelijk. Het was even wennen voor iedereen,
maar al snel raakten ze gewend aan het reilen en zeilen in SO 4!
Al snel ging Robbert verhuizen en bleven er nog twaalf leerlingen over. Maar Bas is na de
kersvakantie naar een andere groep gegaan binnen de school, namelijk de
belevingsgerichte groep. En dus bestaat de groep nu uit elf leerlingen. We wensen Bas
heel veel plezier in de andere groep!
Helaas werd juf Akki ziek en werd ze vervangen door meester André en juf Jeanette t/m de
kerstvakantie. Er is nu een vaste vervanger gevonden; juf Marije. Juf Marije heeft een tijdje
geleden ook invalwerk gedaan op de ‘Larix’ en ze is voor de meeste kinderen dus geen
onbekend gezicht.
Natuurlijk hopen we dat het snel beter gaat met juf Akki en dat ze weer bij ons op school
komt. We willen juf Akki dan ook heel veel beterschap toewensen!
In november moest Danny een zware operatie aan zijn hoofd ondergaan. Het was heel
spannend voor hem en zijn familie. Gelukkig is de operatie geslaagd en mocht Danny al
snel weer naar huis. Na een paar weken was hij alweer bij ons op school, wat we echt
super knap van hem vinden. Hij wilde zo graag weer naar school! De leerlingen moeten
extra voorzichtig met hem zijn vanwege pennen in zijn hoofd.
Gelukkig denken de kinderen hier heel goed om!
De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten! Er is veel gedaan, we hebben veel beleefd
en wat kunnen de leerlingen hard werken! Het was zeker even wennen om
groepsdoorbrekend te werken. Maar iedereen doet hartstikke goed zijn best! Heel knap
van jullie hoor! We wensen de ouders/verzorgers veel leesplezier met de stukjes die
iedereen hieronder geschreven heeft.
Groeten van de juffen van SO 4.

Cynthia:
Mijn broer is op vakantie naar
Indonesië.
Hij is daar met een vriend.
Met het vliegtuig.
Ik heb hem uitgezwaaid op het
vliegveld in Amsterdam.
Ik had vuurwerk.
Mama ging het afsteken.
Ik had ook sterretjes die mocht
ik wel vasthouden.
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Jihan

Dilan:
Wij kijrge een nieuwe auto
Mooie auto
En die komt vandaag
En de honde kunne ook in de auto
En wij kunne der ook wel in
Enhij doet het heel goed

Hanien
Hunter:
Ik was naar center parcs met mama en opa en oma.
Het was echt leuk daar.
Zwemmen en binnen en buiten zwemmen.
Blijf daar slapen en spelen.
Ik ben naar het circus geweest in Sneek met oma en opa.
Er was een paard, een clown en de jongen de meisjes
gingen dansen.

Femke:
Femke heeft met Inge en Jelmer geskied in de kerstvakantie.
Ze heeft gezwommen met Jelmer.
Bij heit en mem heeft ze gegourmet.
Ze heeft vlees gegeten en gehaktbal met mayo.

Rixt:
In de kerstvakantie heb ik thuis gespeeld met mijn moeder.
Ik heb lekker gegeten. Ik heb lekker geslapen.
ik heb een hondje en zij heet Tika. Ik laat haar uit zelf uit
als ik uit school kom. En ’s avonds doet mama dat.
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Femke

Danny:
Ik had sterretjes met het vuurwerk.
Op mijn verjaardag heb ik een spaarpot gekregen.
Er zat al geld in. Maar mijn kat heeft hem stuk gemaakt,
Want hij stond op de kast en toen viel hij er af.
Maar ik heb alweer een nieuwe.

Jihan:
Met Sinterklaas hebben we cadeautjes open gemaakt.
En chocolaatjes en pepernoten gehad. En ook nog
schuimpjes.
Ook heb ik na de kerstvakantie in de sneeuw gespeeld.
Ik heb geschaatst met mijn boerderij vriendin.

Hanien:
Ik kreeg een cadeau van Sinterklaas.
Voor de vakantie hadden we kerstontbijt,
dat was erg lekker.
Ik ben gevallen toen het zo glad was.
Ik ben op glad ijs gevallen gewoon.
Hylke:
Het speeld. ik heb nog in het bos weest.
Ik zag nog een kindje van de Haydn in
het bos.
Stania state was het. Mijn broertje was
jarig.
Hij is 3 geworden. Hij heeft een
werkplaats gekregen
En heel veel autootjes.

Aleida

Aleida:
Er was vuurwerk.
In de sneeuw spelen.
Op de slee want het was glad
en schaatsen op de schaatsbaan.

Blz. 24
Recept
______________________________________________

Tijd voor boerenkool
Wat heb je nodig (voor 4 personen):
 Aardappels 1 kilo
 Boerenkool 600 gram
 Spekjes
1 bakje
 Rookworst 1 à 2 stuks
 Braadboter
 Melk
 Zout en peper
 Azijn
 Mosterd
 Dunschiller
 Snijplank
 Mesje
 Grote pan
 Steelpan
 Stamper
Stappenplan:
 Schil de aardappelen, snij ze in kleine stukken en doe ze in een grote pan met ruim
water
 Zet de pan op het vuur en laat de aardappels koken
 Wanneer de aardappels koken, leg je de boerenkool er boven op
 Zodra alles 15 minuten kookt, leg je de rookworst(en) er boven op
 Die laat je ongeveer 10 minuten meekoken
 Bak ondertussen de spekjes lekker knapperig
 Dan haal je de worsten uit de pan en giet de groentes af
 Je stampt het geheel fijn en voegt een scheut melk toe
 Voeg peper en zout naar smaak toe
 Doe de spekjes en eventueel het spekvet erbij
 Voor een extra lekkere (pittige) smaak doe je er een scheutje azijn door en een
flinke lepel mosterd!! Lekker met uitjes of een augurk!
Eet smakelijk!! Met een wintergroet van Daphne

Blz. 25
Haydn SO 5
______________________________________________

SO 5 heeft een periode achter de rug met veel veranderingen. Allereerst kwamen Jurjen en
Elizabeth na de herfstvakantie bij ons in de klas. Voor de kerstvakantie moesten we afscheid
nemen van Jeroen en Omeima. Jeroen ging naar de mr. Duisterhoutschool en Omeima naar de
belevensgerichte groep. Eind november is Ruben, de zoon van juf Sonja, geboren en moest de
klas ineens juf Sonja missen. Juf Titia kwam daarvoor in de plaats en na de kerstvakantie is juf
Annemarie erbij gekomen. Daarna kwam het verdrietige nieuws dat Ruben is overleden. Wat
een heftige tijd voor SO5!
Het thema waar we aan gewerkt hebben is ‘de winkel’. Na de ijzelvrije dagen hebben we
hierover een mooi knutselwerk gemaakt: “de winkel in de sneeuw”. Het seizoen kwam ook volop
aan bod. We hebben een mooie sneeuwpop getekend.
Daarnaast hebben we sinds kort ‘rots en water’. Voor de meeste kinderen is dit bekend, voor
sommige kinderen is dit helemaal nieuw. Ze vinden het erg leuk. Vooral het schoppen op het
boks kussen en het ontspannen liggen en luisteren naar juf Mascha. We hebben afgelopen 2
weken een proefdansles op school gehad. De leerlingen deden enthousiast met de les mee.
Met vriendelijke groeten,
De juffen van SO5
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Ik ben kelwin
Ik vind computen leuk en
Vind het leuk om juf te
helpen

Ik ben irene en ik speel met lianne en virdis en moud en kim .
Verhekst en lianne is mia en virdis is emma en kim is maddie buiten op
school plein
Hoby dancs met mijn zus miranda en met mijn broer jeroen

ik ben Lianne
ik speel met
Irene
mijn Hooby
Disco
doe ik altijd
barbie
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ik ben Jurjen en ik fiets zelf naar school toen er ijsel was was
ik vrij.
Feikje ver teld dat ik vrijwas.
Toen ik naar buiten ging fiel ik op de grond met andere
kinderen.

Ik ben rick
En ik speel graag
Met irene en kim
En lianne en virdis
Maud vishal tim
Dat zijn mij vrinden
Mij best vrinden

Blz. 28
Belevingsgerichte groep
______________________________________________

Hallo Allemaal,
Wij van de belevingsgerichte groep willen jullie meenemen op onze reis door de tijd van
2015. De hoofdrolspelers in deze reis zijn : Rinze, Maroeska, Esmeralda, Laura, Romy, Joris,
Femke, Bas, Omeima, Juf Janneke en Juf Jeanet. Veel plezier op jullie reis door

kerst

muziekfestival

2015.
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Blz. 30
Waar zijn wij mee bezig?

Sociale Training In de Praktijk

______________________________________________

Dit jaar werken alle groepen uit het SO en VSO met STIP.
STIP is een methode om leerlingen sociaal vaardiger te maken :
- op school
- thuis
- in werksituaties en dagbesteding.
De methode bevat een doorgaande lijn. Zo worden vaardigheden die in een eerder stadium zijn
geoefend later regelmatig herhaald! Belangrijk! Uniek is, dat STIP geschreven is voor het ZMLonderwijs.
De methode gaat uit van 7 aandachtsgebieden:
• 1.
Jezelf kennen en waarderen
• 2.
Goed voor jezelf zorgen
• 3.
Omgaan met gevoelens
• 4.
Aardig zijn en rekening houden met de ander
• 5.
Positieve relaties
• 6.
Omgaan met een taak

Wel is een verschil in de opzet lessen tussen het SO en VSO aan te geven.
SO: = Eén specifiek doel staat centraal
= Aanleren en toepassen
Elke twee weken wordt specifiek doel uitgewerkt. Zo is er een les, waarin een leerling leert groeten.
De onderbouwgroepen passen de STIP-lessen binnen hun geplande thema’s in.
Voor elke fase zijn vaste leermiddelen.
VSO: Behandelen 10 themaprojecten→ Er wordt 6 weken gewerkt aan één thema. Het tegelijk
toepassen van eerdere vaardigheden speelt een grotere rol. Elk thema wordt afgesloten met een
eind-activiteit, waarbij elke leerling op zijn niveau toepast wat hij/zij heeft geleerd.
Zo is het thema ‘Visite’ in een VSO groep daadwerkelijk afgesloten met het ontvangen van visite:
ouders, grootouders, broers, zussen komen op bezoek. Voor de leerlingen doet dit een
beroep op diverse vaardigheden: aardig zijn/ rekening houden met een ander, omgaan met een taak,
positieve gesprek- en luistervaardigheden, samenwerken.
VSO 3 behandelt daarnaast nog specifiek: op stage gaan. Rollenspellen en oefenen van sociale
situaties komen hier onder andere aan bod.
Onze doelgroep is zeer divers en heeft sterk verschillende onderwijsbehoeften.
Daarom kan STIP niet gezien worden als een pasklare methode. Steeds zal de leerkracht moeten
bekijken wat uit de lessen en de aangeboden materialen passend is bij het niveau en de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat leerkrachten voor hun VSO
leerlingen ook gebruik maken van materiaal uit de SO mappen.
En natuurlijk is het niet zo, dat er meteen allemaal voorbeeldige leerlingen na de lessen uitrollen….
Het blijft een kwestie van ervaren, van oefenen, van vallen en opstaan, maar is dat heel het leven
niet….?

Anneke van der Leij
Ib

Blz. 31
VSO1a
______________________________________________

Hallo allemaal,
De allereerste schoolkrant van het schooljaar 2015/2016. En misschien voor sommige
leerlingen wel de allereerste schoolkrant van ZML It Twalûk. Natuurlijk allereerst nog de
allerbeste wensen voor 2016 en dat het voor iedereen maar een heel mooi jaar mag worden.
We zijn dit jaar in VSO1A gestart met 13 leerlingen nl. Ewoud, Marco, Jeffrey, Jorian, Amber,
Karst, Mike, Ridwan, Ingmar, Hidde, Hessel, Dennis en Martijn. Echter in november hebben
we afscheid moeten nemen van Amber. Zij ging verhuizen waardoor ze niet op it Twalûk
kon blijven.
Voor veel leerlingen was het hun eerste jaar in het VSO en dan verandert er best veel als
je vanuit het SO komt. Je hebt geen woensdagmiddag meer vrij en je krijgt ineens les in
praktijkvakken zoals techniek, tuin, verzorging etc. Ook leer je hoe je beter om kunt gaan
met je vrije tijd in het blok vrije tijd op de woensdagmiddag. Er worden dan diverse
activiteiten aangeboden die je zelf kunt kiezen. Je kunt dan bijv. denken aan tekenen,
fotograferen, klussen, excursies, naar de sportschool, uiterlijke verzorging of extra koken.
Teveel om op te noemen eigenlijk. In het VSO wordt veel gewerkt aan eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Naarmate leerlingen ouder worden, worden deze
zaken ook steeds belangrijker.
Verder zijn er na de kerstvakantie twee nieuwe jongens in de groep gekomen nl.: Danny
Wilstra die van Terschelling komt en Lorenzo Bonnema uit Leeuwarden. We hopen dat ze
op it Twalûk een leuke en leerzame tijd zullen krijgen. In de periode van zomervakantie tot
kerstvakantie hebben we veel leuke dingen gedaan. Dit heeft u grotendeels ook op
Klasbord, het nieuwe communicatieplatform van VSO 1A, kunnen lezen. Zo zijn we
begonnen met de Austin Healeyrit, hebben we een bezoek gebracht aan animals inside out
en zijn we helemaal afgereisd naar Veenhuizen voor een bezoek aan het
gevangenismuseum.
Daartussen waren er dan ook nog Sinterklaas en de Kerst. Ook deze feesten waren erg
gezellig. Dankzij de moeder van Ingmar Kusmus hadden we een heerlijke Turkse maaltijd
tijdens de Sinterklaasviering. Maar ook met Kerst hebben een aantal ouders, zoals die van
Mike Lebbing en Hidde Terpstra, gezorgd voor een heerlijk hapje. Het was daardoor
helemaal compleet. Dus bij deze willen wij graag alle ouders bedanken die hun steentje
hebben bijgedragen om deze feesten nog wat feestelijker te maken.
Met vriendelijke groeten,
Jan de Wit en Marian Nijdam
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Dennis Van der vlies
Ik ben naar den helder geweest
en ook naar de veer haven van
Texel Teeso
En naar Joure geweest naar het
zwembad geweest
Voorde Reest tuis en bij oma
vuurwerk

Ik ben naar de blauwe golf geweest
En ik ben ook nog naar een kerst circus
geweest
En ik heb ook oud en nieuw gevierd
En vuurwerk afgestoken
En olie bollen gegeten
En champagne gedronken
Hidde

Hallo ik ben hessel en ik ben met het
vliegtuig naar portugal geweest met
zusjes en mijn moeder we hebben
gezwommen en at was heel leuk wij
logeerden in een huisje .en we zijn ook
nog uit eten geweest met allemaal lekkere
hapjes en in bad geweest inportugal leuk
k was jarig ge weest en het was heel leuk
ge zwembad en toen heb ik een telefoon en
aue allemaal geld ge kregen het was een
leuk feest inhuis in leeuwarden renate
ballkema janna en nine en hessel spijksma

Hoi ik ben ingmar ik ben naar duitsland
ge weest 2 weeken en we zijn naar de wok
ge weest en ik heb daar game met me neef
ps4 het was heel leuk met me neef en met
me oom en met me moeder en we hebben
ge zwomen met me neef

Kerstvakantie
Op tweede kerstdag ben ik bij mijn pake
en beppe geweest we hebben gebak gehad
en we hebben drinken gehad en we hebben
kaas en worst en chips gegeten mijn oom
heeft chinees besteld om 18.15 kwam het:
oud en nieuw: we hebben chinees gegeten
en we hebben hapjes gemaakt
Groeten van jefffrey

Moppen trommel ewoud
Waarom laaten mannen scheeten?
om hun kont haaren te fohnen ….
Wat zegt een blinde dat je hem een klap voor
zen hoofd geeft?
die zag ik niet aan komen ….
Wat zegt een blinde dat je hem een
schuurpapiertje geeft ?
dat is klein geschreven…
Waarom stinken scheeten? dan heeft een dofe
er ook nog wat aan …

Ik ben naar mijn tante geweest en daar hebben wij cadeau`s gekregen.en ik heb vuurwerk
afgestoken bij mijn oma en daar hebben we oliebollen en appelflappen gehad.
En ik ben naar mijn vader en moeder geweest en daar hebben we gegourmet en we zijn op de foto
geweest. En we zijn op straat aan het voetballen geweest en ik ben op de skelter geweest.
Groetjes: jorian
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ik ben ridwan en ik wil
verellen over het kerst ontbyt op school
ik vond ik het gezellig
sinteterklaas vond ik ook leuk
iedereen zag er mooi uit met
het kerst feest
hoi

Ik heb kerstdiner gehad 1ste dag met gezin ge
gourmet dat was leuk en cadeutjes uit gepakt 2
heb ik ook gevierd met gezin weer ge gourmet
met heel veel vlees en ik heb oud en nieuw
gevierd me moeder heeft oliebollen gemaakt
die waren heerlijk 2 soorte krenten en zonder
en ik heb veel vuurwerk afgestoken ik was pas
laat thuis volgende dag heb ik nog wat
afgestoken stiekum en verder heb ik uit
geslapen .
Groeten lorenzo

Hallo ik ben mike in de
kerstvankansie hep ik niets ge daan
en ik weet niets en ik wil ook niets
zeggen toe de loe mike . 

De tweede kerstdag heb goumet bij
oma en opa eerste kerstdag uit eten
een was heel leuk ik heb ook
vuurwerk gehaald olibollen gebak
appelflapen gebakt ik vond olibollen
lekker dit was mij kerstvakanis
Martijn Mellema

Hallo ik ben Karst
Ik was op vakantie geweest
Ik had pannen koeken gegeten
En zelf gemaakte pizza
Ik heb gewandelde
Gezwommen
Ik ben ook bij
Hesel op Ver jaardag geweest
Dat vond ik lek
Ik heb ook bij hem geslapen

Marco op de trekker bij de boerderij

Tot ziens en de groeten van VSO 1A!
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VSO 1b
______________________________________________

Code rood!
Twee ijzelvrije dagen! Het overkomt ons. We kunnen (gelukkig) niet alles plannen.
Op school doen we dat wel zo veel mogelijk: de jaarplanning en allerlei roosters.
Eén van de geplande activiteiten is de schoolkrant. De eerste van dit schooljaar.
Augustus 2015 zijn we in VSO 1B gestart met 14 leerlingen. Jenny, Melvin, Dany, Jordi,
Thomas, Rachel, Arturo, Erik – Jan en Sietse zaten vorig schooljaar al bij elkaar. Diane en
Femke zijn van het SO gekomen. Jurswin, Rianne en Maurits zijn nieuw, d.w.z. van een
andere school. Jurswin komt van Brabant, Rianne heeft op Lyndensteyn in Beetsterzwaag
gezeten en Maurits komt van de Monoliet, VSO afdeling.
De groep wordt begeleid door Janke van der Werff, Marleen Brinkhof en Pieter Visser. In
november is Jelmer Vos aangeschoven hij is stagiair en studeert SPH aan de Stenden
Hogeschool. Jelmer blijft tot eind april
Wat gaat het snel! Het schooljaar is al weer bijna halverwege.
Behalve
de gewone leer- en praktijkvakken hebben er ook al weer een
aantal
bijzondere activiteiten plaats gevonden.
In september begonnen we meteen al met een hoogtepunt De
rondrit
met Austin Healeys. Wat een succes. Op deze prachtige
zonnige
dag reden de leerlingen (van VSO 1a en 1b) in een open Austin Healey door het Friese
platteland.
In samenwerking met Special Heroes hebben we 2 Freerun clinics
gehad. De leerlingen waren zo fanatiek dat één van de leerlingen
letterlijk misselijk was van moeheid.
In november zijn we weer naar de Harmonie geweest voor een spannende film van het
Noordelijk Filmfestival. Deze maand hadden we ookhet Nationale schoolontbijt. Uiteraard
kwam Sinterklaas in december langs met mooie surprises, gedichten en cadeaus. Kerst
hebben we dit jaar gevierd met het kerstontbijt. Leerlingen zagen er op hun”kerstbest” uit.
Dany was helemaal in stijl in driedelig grijs.
De kerstvakantie is amper voorbij of wij glijden de rest van het schooljaar weer in met nog
een aantal activiteiten in het verschiet o.a. de basketbal- en badmintonclinics (van Special
Heroes) en het G-voetbaltoernooi.
Hierna vinden jullie teksten over de Austin Healey autorit, het nationaal schoolontbijt, de
kerstvakantie en ijzelvrij.
Austin Healy autorit

De autorit
De autorit was leuk en ik zat ook de hele
tijd op de pijlen te letten, zodat we de
weg hadden kunnen volgen. Ja, anders
wisten we niet waar we heen moesten.
Ik had ook op verkeersborden gelet,
zodat je beter kan uitkijken. En tijdens
de autorit mochten we ook door rood
rijden en er waren ook mensen en die
gingen het verkeer tegenhouden. En ik
zei ook bij sommige verkeersborden ook
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Ik zat in de auto . in een donkergroene
auto . zo n auto heet austin healy we
hebben een heel lange rit gemaakt we
zijn ook bij stiens ge weest ik zat bij een
mevrouw in de auto ze was aardig
omdat ik het gezellig met haar had . we
konden met z n tweeën in de auto en de
auto had een open dak
Arturo

als het er stond ook hoeveel meter of
kilometer het was. En aan het begin
voor de autorit moesten ik en alle
anderen ook op de foto en op sommige
foto’s hield ik ook mijn bordje omhoog.
En ik had in een rode auto gezeten en
dat was auto nummer 8. En zo ging de
autorit.
Maurits

School ontbijt
We hadden vandaag school ontbijt het
was wel leuk en ik zat naast mijn vriend
arturo het was heel erg leuk we zaten
grappen te maken over iedereen
alleen het eten was niet zo heel erg
lekker dat wil zeggen het beleg
maar voor der rest was het wel leuk
hoor.
Dany

Schoolontbijt
Er was allemaal eten krenten bruinbrood
melk
Kaas komkommer en nog veel meer
Ik vond niet alles lekker
Ik heb twee krentenbollen gehad en een
appel

Kerst Vakantie 2016
Ik heb gamend en ik heb een
PlayStation 4 gekregen mijn nichtje was
te logeren ik ben naar de nieuwe star
wars film geweest was laat thuis ben 4
uur ’s ochtends wakker geworden en
toen ging ik met de PlayStation 4 mijn
nieuwe spel spelen en ik heb nog een
paar video’s opgenomen voor YouTube
om mijn kijkers een gelukkig nieuwjaar
te wensen ik heb vuurwerk afgestoken
mijn oom zijn over buren hebben 900
euro uitgegeven aan vuurwerk het was
een super toffe dag
Jordi

Kerstvakantie
Kerstvakantie was heel leuk om thuis
te zijn.
En me moeder was ook tuis pappa
moest werken en Tessa moest naar
school. in de kerst niet naar school om
da t om dat se kerst vankanse had
Ik ben naar opa enoma ge weest en dat
was heel euk om dar te zein en we
heben bootschapen gedaan

Ijs vrij
5 januari hadden we vrij omdat er
Veel ijs lag. Het was code rood .
En 6 januari hadden we ook ijs vrij .
En 7 januari waren we ook vrij.
Toen ik ijs vrij had ging ik gamen.
Ik speelde minecraft.
En ik ging buiten spelen.
Voedballen in de sneeuw. Dat was leuk.
Thomas

Ijzelvrij
Ik ben naar beppe ge weest om te
helpen inde winkel er waaren geen
klanten in de winkel
Er waaren geen klanten om dat het glad
was
Ik hoefde niet naar school om dat het
glad was de school was dicht
Ik kon niet op de fiets naar school
Dinsdag woensdag en donderdag was
de school dicht
Ik vond het wel leuk dat ik vrij was
Jenny

Groetjes van rachel

Rianne
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Beste lezer,
Op het moment dat u deze krant leest zijn we al weer over de helft van dit schooljaar.
De tussenstand kan dus worden opgemaakt.
Voor alle leerlingen in de groep is het voor het eerst dat ze elk praktijkvak nu 1½uur hebben
in plaats van 45 minuten. Was wel even wennen in het begin maar nu is het prima.
Er is in de eerste helft van dit jaar al weer het nodige gebeurd.
In de volgende pagina’s vertellen/tekenen de leerlingen daar zelf over.
Veel leesplezier.
Mevr. Wanningen & Dhr. Jongema

nieuwe klas
Sinds augustus 2015 hebben we een nieuwe klas de klas heet vso 2A dus we zijn weer een
groep hoger geworden namelijk vso 2 ik vind het een leuke en een gezellige groep ook hebben
we iets nieuws interne stage met yalsin yabrasan het is leuk om dit te doen we gaan dan koffie en
thee rond brengen door de school dat vind ik het leukst en daarna moeten we afwassen om alles
voorbereiden voor een nieuwe ronde ook moeten we soms kagels schoonmaken en door de gang
stofzuigen maar nu weer terug naar de klas want het is nogmaals een leuke klas en onze
leeraren zijn luitzen jongema en linda wanningen en op woensdag komt vaak janke huitema het
zijn aardige leeraren en dit was het verhaal over de nieuwe klas gemaakt door martijn miedema

Blz. 37
wij gingen 4 december
sinterklaas vieren op school
we gingen het vieren in het
tuinlokaal eerst gingen om half
9 al met de lootjes en ze
gingen ook cocolademelk en
limonade moch je zelf weten
wat je ging drinken en in de
kleine pauze kwam sinterklaas
op het school pleine en ging
eerst na andere klassen en
toen na ons klas en toen daar
na gingen we weer lootjes
doen en toen vamindag
gingen film kijken en iets voor
ons zelf doen
Groetjes sigrid

Ijsvrij

Daar was ik er bij over helikopter
Jonge en meisje was stiekem er droomloop
Was ijsbeer heel boos op kids
Is het huis vrijdag en einde
Sieger robijn

Het was sneeuwig en het was
kapot glad en we waren op deze
dagen vrij dinsdag woensdag
donderdag en ik werd ge appt
door me docent dat ik vrij ben
door Marco Visser

Nationaal Schoolontbijt
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ijsvrij
Dinsdag woensdag donderdag was ik
vrij ik was blij ik Dee dinsdag FIFA 16
ik was FC Barcelona tegen real
Madrid4-3 voor barca en woensdag
was het spek glad toen was mijn
stuur van me fiets scheef en was ik
verdrietig en toen helpte me vrienden
mijn fiets de hoefel over te neemen
dat is lief van ze en toen werd ik
gehaald om 17 ..00 weer op gehaald
door mijn vader dat is ook lief

Op school heb ik samen met Juan en Mariska
Hoffman slingers op gehangen voor vier
december op vier december gingen we
sinterklaas vieren ik heb op vier december van
mevr. wanningen paardenstickers en gips
paarden wat ik kan maken en chocoladeletter N
gekregen in de kleine pauzen hebben we op
sinterklaas gewacht en ik was op school ook
piet ! het was vet leuk na de grote pauzen hadden
we filmtijd na de filmtijd gingen we afsluiten en
naar huis ik heb heel erg genoten van de
sinterklaas dag
Groetjes Natasja .

groetjes van Martijn

Nieuw klas 2015 2016
hebwe niewe klas gekregen het isleuk
indeklas we hem mewrou wannigen me
Nieuw klas 2015 2016 hebwe niewe klas
gekregen het isleuk indeklas we hem
mewrou neer jongeman we op
woensdag mewrouw huitema lekragt
zijn leuk en lief we zijn nu goep hoge g
Nieuw klas 2015 2016 hebwe niewe klas
gekregen het isleuk indeklas we hem
mewrou ega Nieuw klas 2015 2016
hebwe niewe klas gekregen het isleuk
indeklas we hem mewrou Nieuw klas
2015 2016 hebwe niewe klas gekregen
het isleuk indeklas we hem mewrou n
vso2a het was spanhet
groetjes collin
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STIP (SocialeTraining In de Praktijk)
Elke donderdag hebben wij Stip op school. Voor de herfstvakantie ging het over “Visite krijgen”.
Met z’n allen hebben we de visite voorbereid (wat vindt iedereen lekker, wie doet de ontvangst,
wie de bediening, wie maakt het lokaal gezellig). Op 15 oktober was het dan zover: vaders,
moeders, pakes, beppes, broertjes en zusjes kwamen op bezoek. Het was heel gezellig!
Mascha Appeldoorn, Anke Travaille, Janke van der Werff
De cupcakes, gebakken tijdens de kookles, waren heerlijk.

Ilse en haar broer
Foto’s: Jamal Morriën

Blz. 40
STIP thema: Omgaan met je handicap (november, december 2015)

Handicaptoernooi.
16 december hebben wij een handicap toernooi
gehad
Je leert hoe mensen met een handicap sporten.
Zelf vond ik het een hele leuke ervaring om dit
te doen
Sommige oefeningen waren wel heel moeilijk
Gemaakt door janne

Handicaptoernooi. 16 december hadden wij een handicaptoernooi van stip. juf zei ik moet nog
even bellen om rolstoelen te huren en ik zei anders heeft mijn moeder nog wel een rolstoel en
toen zei juf oke. De volgende dag had mijn moeder de rolstoel meegebracht en toen heeft ze
hem naar binnen gebracht. En in de middag na de pauze hadden we die toernooi. We hadden
de siamese tweelingloop dingen uitbeelden. en toen kreeg je een blinddoek voor je ogen en
toen moest je alle tennisballen uit de bak halen en de rolstoelenrace. Mevrouw van der leij
heeft nog foto`s gemaakt van ons en de handicaptoernooi.
Ilse

We hadden voor de kerstvakantie erover met
stip hoe het is om met een handicap te
sporten.
We zijn er zelf ook achter gekomen hoe dat
is.
Op woensdag 16 december hebben we met
de klas een rolstoelrace gedaan in een
sportrolstoel. Dat was grappig om een keertje
te doen. We moesten ook sporten uitbeelden.
En we deden de siamese tweeling. En als
aller laatste moesten we met een blinddoek
om tennisballen uit een bak zoeken waar ook
allemaal andere dingen in zaten. Als je een
spelletje won kreeg je 2 punten en als je het
verloor kreeg je 1 punt. Ik had gewonnen met
13 punten;-). Gemaakt door Emma

De ballenbak
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Een rolstoel rees
We hadden een rees en we moesten in een rolstoel zitten en dan ging juf fluiten en toen
moesten wij door de gimsaal rijden en naar de muur rijden om pionnen. En er waren ook
reesrolstoelen en rollators met een bel.
We moeten ook met een blindoek om 6 tenisballen te pakken en ik had ze bijna allemaal. Het is
best moeilijk, ik dacht het valt wel mee, maar niet dus want er stont een bak met spullen en daar
zaten de ballen in die moet je pakken.
Ik moest ook dingen uitbeelden en ik vond dat best moeilijk. Maar ik deed het wel en de
mensen die raden hadden het goed
En we zaten in 2 groepen, gelukkig sat ik bij mijn vriendin Annika en we gingen heel veel
donderjagen met elkaar. En we lachen daar en we moesten ook lachen door diegenen die in de
stoel zitten want diegene zijn dat niet gewend, want wij kunnen gewoon lopen en we zitten niet
in een rolstoel. Ik ben blij dat ik gewoon kan lopen.
Groeten, Ilona
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Interview
______________________________________________

1. Wat is uw naam ?
Mevrouw Appeldoorn.
2. Hoe oud bent u ?
43 jaar.
3. In welke klas geeft u op dit moment les ?
Ik geef eigenlijk al jaren les in VSO2, dat zijn de kinderen van 14 tot 16 jaar.
4. Heeft u ook broers of zussen ? zo ja hoeveel ?
Ja, ik heb 1 broer
5. Heeft u een man en/of kinderen ? zo ja hoe heten ze ?
Ja ik heb een man en die heet Henk, heb 3 kinderen een dochten van 17 Britt, een zoon
van 15 Niels, en een zoon van 13 Thomas
6. Wat doet u graag in uw vrije tijd ?
Ik sport heel erg graag, en ik ben manager van het hockey team van mijn dochter. En dat
doe ik elke zondag.
7. Waar gaat u het liefste heen op vakantie ?
Laatste jaren ga ik graag naar Griekenland, maar kamperen in Frankrijk vinden wij ook
heel leuk en in december gaan we skiën in Oostenrijk
8. Hoelang geeft u al les op it twaluk ?
Al 18 jaar geef ik les op deze school en het is het mooiste beroep van de wereld.
9. Heeft u ook op andere scholen les gegeven ? zo ja welke ?
Toen ik begon als juf heb ik op veel verschillende ingevallen. Zo ook op it twaluk en daar
heb ik al snel een vaste baan gekregen
10. Welke muziek houd u van ?
Dance music zoals Hardwell, Avicii, Armin van Buren
11. Doet u ook aan sport ? zo ja welke ?
Ik doe heel veel in de sportschool zoals yoga, youx-cross, in de zomer graag en ga ik
mountainbiken in het bos en ik oefen nu voor de 10 km met hardlopen
12. Welke auto heeft u ?
Ik heb een renault magan
13. Wat zou u nog graag eens willen doen ?
Ik zou nog graag heel veel van de wereld willen zien en ik wil nog heel lang les geven en
oma worden.

Dit interview is gemaakt door: Emma en Sharona
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Op dinsdag 15 december zijn VSO2 en VSO 3 naar het jaarlijkse SWGN muziekfestival in
Utrecht geweest. Het beloofde een mooie en lange dag te worden. Om 10 uur vertrokken
de groepen per luxe touringcar richting Utrecht. Bij de Jaarbeurs aangekomen bleken wij
niet de enige groep te zijn. De enorme zaal bood plaats aan maar liefst 12.000 bezoekers.
Onze groep had een prachtige plek, relatief dicht bij het podium. We hebben genoten van
de volgende artiesten: One Two Trio, Willeke Alberti, Gers Pardoel, Venga Boys, Nick en
Simon, Gebroeders Ko en Jan Smit. Aan het einde van de middag hebben we nog patat
met wat lekkers gegeten. Daarna zijn we weer in de bus gestapt voor een lange terugreis.
Rond 19:00 waren we weer terug op school na een geslaagde gezellige Muziekfestival
2015.
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