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Beste ouders/verzorgers,
Samen voor Oekraïne
De sponsorloop voor de kinderen van Oekraïne was een
groot succes! Heel mooi dat we dit samen met de
buurschool hebben kunnen organiseren. Op de dag zelf was
het prachtig weer en kwamen veel ouders een kijkje nemen
en aanmoedigen. Heel fijn dat dit allemaal weer kan.
Gisteren hebben we het gigantische eindbedrag bekend
gemaakt: €10.960,90! Een daverend applaus volgde. De
kinderen waren, terecht, heel trots!

Aandacht voor de rekenlessen
‘Van GOED naar BETER onderwijs’ is ons slogan. In alle groepen worden goede
rekenlessen gegeven. Toch vinden we het fijn om met elkaar te kijken waar het
beter kan. Onze collega Tjitske Veenstra, leerkracht groep 5, is de
rekencoördinator van ’t Hazzeleger. Zij heeft veel interesse in rekenen en heeft
ook een extra opleiding gevolgd. Zij is vandaag en gister in alle groepen geweest
voor een klassenbezoek. Zij werd hier heel enthousiast van! Volgende week
koppelt zij tijdens ons teamoverleg haar bevindingen terug naar het team,
bespreken we de doorgaande lijn en overleggen we waar we schoolbreed extra
aandacht aan gaan besteden. Zo zijn we als team altijd in ontwikkeling.

Extra hulp bij leesontwikkeling
Voor sommige kinderen is het leren lezen een proces dat meer tijd en oefening
nodig heeft. Die ruimte krijgen ze. We vinden het belangrijk dat alle kinderen
leren lezen en dat ze er ook plezier in hebben. Daarom besteden we in alle
groepen veel tijd aan (voor)lezen en leesmotivatie. Voor kinderen die nog
extra aandacht nodig hebben, werken we met Bouw!. Bouw! is een online
programma dat effectieve ondersteuning biedt bij het leren lezen, met name vanaf eind groep 2 en 3/4.
Vanaf groep 4 kunnen de kinderen werken met Letterster. Kinderen die een dyslexieonderzoek hebben
gehad, kunnen binnenkort werken met Alinea. Dit is een gebruiksvriendelijk compenserend programma dat
bijvoorbeeld stukken tekst voor kan lezen. Alle drie zijn programma’s van Lexima, zij geven scholing aan
het team zodat wij de programma’s op de juiste manier in kunnen zetten.
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Boerderij bezoek gewonnen!
In december hebben een aantal kinderen van onze school meegedaan met een prijsvraag vanuit de
agrarische sector van de Fryske Marren. Ze konden een kleurplaat of woordzoeker inleveren en een bezoek
met de hele klas naar een boerderij in de omgeving winnen. Twee kinderen van ‘t Hazzeleger hebben
gewonnen! Vandaag is groep 7/8 op de fiets naar de geitenboerderij van Walte en Willeke Veldman in
Wyckel geweest. Ze hebben een leuke en leerzame ochtend gehad. Binnenkort gaat groep 1-2 naar de
familie Deinum in Sondel. Voor de kinderen een mooie kennismaking met de agrarische sector.

Koffieochtend
Op woensdag 6 april hebben we van 8:30 tot 9:00 uur koffieochtend in het speellokaal. Deze keer stelt
onze nieuwe onderwijsteam directeur Petra de Leeuw zich voor en informeren we jullie graag over de
speerpunten van dit schooljaar.

Open dag & informatieavond
Volgende week zijn geïnteresseerden welkom in onze school!

Met vriendelijke groet,
Lieneke Schuurs

