
 

 

 

Nummer 6 - Donderdag 27 januari 2022 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Versoepelingen 

Wat fijn dat de Coronamaatregelen versoepeld zijn en de meeste kinderen ook allemaal weer op school 

zijn. Toch zijn er flink wat Coronabesmettingen in de groepen, waardoor de klassen niet allemaal even 

gevuld zijn. Maar de leerlingen zonder klachten kunnen gelukkig allemaal weer naar school. 

U ontvangt vandaag via het ouderportaal een brief van onze bestuurder met daarin de versoepelingen nog 

een keer op een rij. 

Testen 

Zoals u weet krijgen de kinderen 2 x per week van de overheid thuistesten mee naar huis, om preventief te 

testen op Corona. Testen blijft uiteraard vrijblijvend. 

Deze testen zijn best prijzig en wij ontvangen die gratis van de overheid. Voor diegene die extra testen 

nodig hebben voor gebruik in het gezin, stuur even een mailtje naar linda.meijer@ambion.nl  

Wij zorgen ervoor dat uw kind extra testen meekrijgt. 

Groepsapps 

Het gebruik van een groepsapp van de ouders van een klas, is heel handig voor korte 

mededelingen/berichten van praktische aard. Discussies en andere grotere onderwerpen horen niet thuis 

in een groepsapp van school. Laten we daar met elkaar alert op blijven. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan even met school en maak een afspraak met de leerkracht of met 

ondergetekende. Mail sturen kan natuurlijk ook. 

 

Linda Meijer 

directeur 
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Thema ‘Winter’ bij de Spetters  

Na de kerstvakantie zijn we in beide kleutergroepen (Bubbels en Spetters) gestart met het thema ‘Winter’. 
De leerlingen leerden bijvoorbeeld kenmerken van de winter te benoemen, wat vogels aten als er geen 
voedsel aan de bomen hangt en hoe vogels dan toch aan het komen.  

De werkjes die vervolgens werden gemaakt stonden in het teken van dit thema. Zo hebben de leerlingen 
zelf vogelhuisjes gebouwd met behulp van blokken en wc-papier karton ingesmeerd met pindakaas en 
deze vervolgens door het vogelzaad gerold. Op deze manier maakten we zelf onze eigen voederplek.   

Ook de creatieve werkjes gingen over de winter. Door een speciale stempeltechniek te gebruiken, heeft 
iedereen een eigen wintertekening af kunnen drukken.  

Er werd gelukkig niet alleen maar gewerkt: in de vakantie zijn Ruben en Eline beide 5 jaar geworden! 
Uiteraard hebben we dit met de hele klas gevierd en kregen we een heerlijke traktatie!  

  

Groetjes, juf Jolanda en 
meester Roy  

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo,  

ik ben Yentl de Jong en ben 17 jaar oud. Ik loop stage in groep 3 op de maandag. Ik doe de opleiding 
Onderwijsassistent niveau 4 op het ROC Friese poort in Emmeloord. Ik zit nu in mijn eerste leerjaar en vind 
het super leuk! 

  

 



 Groep 8 

Voor groep 8 is het laatste deel van hun periode op De Optimist begonnen. In deze tijd van het jaar is het 
dan spannend. We zijn al een week eerder met de Midden Cito’s begonnen omdat de verwijzing naar het 
voortgezet onderwijs eigenlijk al voor de voorjaarsvakantie klaar moet zijn. In april komt de landelijke eind 
Cito nog. 
Door Corona is het moeilijk geweest om vast op het VO te kijken maar toch zijn er wel leuke acties 
geweest. 
Zo kregen we van het Kei college een door leerlingen gemaakt houten kistje me daarin flessen 
kinderchampagne. We proostten met onze groep op een goed 2022. 
 

 
 
De komende week gaan de leerlingen alsnog naar de doedag van het Bornego en ook zijn er al virtuele 
tours online te zien van bijvoorbeeld OSG Sevenwolden en Aeres.  
Zo hopen we toch dat de kinderen straks op een fijne plek op het VO terecht komen. 
 
 
 



Groep 6/7 

 
Deze week hadden we alweer de vijfde les van 
Rots en Water. De kinderen mochten deze les 
boksen! Daarbij leerden we zelfbeheersing, naar 
elkaar te luisteren en onze eigen grenzen 
aangeven. 

Vreedzame school  

De komende weken ronden we blok 3 “We 
hebben oor voor elkaar” af. Daarna starten 
we blok 4 met het thema “We hebben hart 
voor elkaar”.  

De vreedzame school streeft naar een klimaat in klas 
en school waarin iedereen zich prettig voelt, en 
waarin kinderen ‘hart voor elkaar hebben’. Dat 
betekent een zorgzame houding ten opzichte van 
elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn 
hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens 
van anderen kunnen inleven. d.w.z. dat ze met 
respect omgaan met elkaar. Kinderen zijn dan beter 
in staat om conflicten positief op te lossen.  

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van 
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; 
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de 
veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde 
sfeer.  

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. 
We bespreken wat het betekent als iemand wordt 
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat 
hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze 
leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te 
kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij 
zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De 
lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je 

            blij van wordt.  

 

 



Nieuws over de Maatklas     

Maatklas is sinds mei 2021 een klas voor zorg en onderwijs op maat voor 

kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte, in hetzelfde gebouw als de 

Optimist. 

 

  

Giada doet mee met de bubbels in het speellokaal, Ilay werkt met de cijfers 
ze zoekt zelf een fijn plekje op. 

    

Jalou oefent samen met juf Baukje en de   Emir kijkt bij de plankastjes, waar voor 

fysiotherapeut hoe haar 2 handen    elke leerling de pictogrammen hangen 

kunnen samenwerken    van wat er nog op het programma staat. 

Wist je dat: 

-we sinds de kerstvakantie niet 2 maar 4 leerlingen hebben 

-dit naast Giada (6 jaar)  en Jalou (4 jaar) nu ook Emir (6 jaar) en Ilay (4 jaar) zijn 

-er maar liefst 4 juffen (Anneke, Elise, Baukje en Esmeralda) en 1 meester (Pieter) in onze klas werken 

-we na de voorjaars- of meivakantie nog 2 leerlingen verwachten 

-onze klas vol zit als er 6 leerlingen op een dag zijn 

-we vaak op het plein spelen met de Bubbels en de Spetters 

-Jalou met veel plezier bij de Spetters speelt, zoals met het knutselen of spelen in het speellokaal 

-Giada het heel leuk vindt dat er elke ochtend 2 kinderen van de Bubbels komen spelen in de Maatklas met 

haar. 

-Giada heel graag muziek maakt op de xylofoon 

-Ilay graag met de magnetische letters speelt en alle letters van A tot Z helemaal zelf achter elkaar aan kan 

plakken 

-Emir een echte acrobaat is en heel graag kunstjes doet samen met juf op het Wobbel wiebelbord 

-Onze leerlingen heel goed aan het leren zijn om te praten met pictogrammen wanneer dat met woorden 

(even) niet goed lukt. 

 
 



De Schakelklas 
 
De Schakelklas werkt over het thema van huis tot stad. We zijn maandag op excursie naar het station 
geweest. Onderweg kwamen we op straat van alles tegen. Verkeersborden, een tunnel, een scooter, enz. 
Ook hebben we het verschil besproken tussen stoep, fietspad en straat.   
De kinderen mochten in de bus, en we keken naar de rails van de trein. Veel geleerde woorden kwamen zo 
aan bod.  
Een leerzaam uitstapje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van de schakelklas met een grijper rondom de Optimist het afval te lijf 
gegaan. Ze vonden van alles wat er niet hoort te liggen. Op naar een schone wijk! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


