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Na een ruime maand is het weer tijd voor een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Stagiair(e)s
Zoals u wellicht heeft gezien of gehoord, lopen er sinds begin dit schooljaar een behoorlijk aantal
stagiair(e)s rond op school. Hieronder stellen een aantal van hen zich voor:
Hoi ik ben Julian Faber. Ik ben 19 jaar en loop dit jaar stage op “De Gielguorde”.
De klas waar ik nu stage loop is groep 3/4. Bij juf Sandra.
Dit is mijn eerste jaar als Pabo student. Mijn vorige opleiding was
Onderwijsassistent in Sneek.
Ik woon in Bolsward en ik doe de opleiding Pabo op de NHL
in Leeuwarden.
Mijn hobby is kaatsen, waar ik erg veel plezier in heb. Ik
heb belangrijke kampioenschappen gewonnen en al veel
prijzen gewonnen. Ik ben er elke dag wel mee bezig. Als ik zelf niet kaats, dan
geef ik training aan de jeugd.
Ook organiseer ik vaak de zwemdisco in Bolsward. Ik doe dat al 6 jaar. Ik
organiseer dan spelletjes om in het zwembad te doen en verder iedereen te
vermaken.
Ik heb er super veel zin in en we maken er samen een leuke tijd van.

No goeie!
Sommige fan jimme hawwe fêst alris tocht, wa binne al dy (lange) jongens op de skoalle fan ús bern? Nou
ik bin der ien fan. Myn namme is Remmelt Bouma en ik sit yn it twadde jier fan de PABO. Ik rin dus tegearre
mei noch 4 stazjêrs staazje op de Gielguorde yn Mantgum. Elke tiisdei en soms in hiele wike mei ik yn de
groep fan Margo lessen jaan om sa folle mooglik fan dit prachtige fak te learen. De oare heren en dames
binne ferdielt oer de oare klassen en nei in heal jier dan ruilje wy fan klassen. In hiel jier bin ik dus te finen
op dizze skoalle.
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Omdat ik der sa lang bin, meie jim ek wol witte wa ’t ik bin. Ik bin hast 21 jier en wenje yn Weidum. Yn
myn frije tiid bin ik in protte op de keatsfjilden te finen. Hjir doch ik in protte foar en ik hoapje oar jier dan
ek op de PC te stean. Dit jier is dat krekt mislearre fia de Keats Off, mar ik bin net ien dy’t gou opjout, dus
oar jier wer in kâns. Ek jou ik keatstrainingen yn Weidum en neist it keatsen fuotbalje ik yn it fjirde fan
Littens. Sels sporte fyn ik dan ek moai om te dwaan en sport besjen fansels ek. Ik haw nammentlik al sa’n
5 jier in seizoenskaart by Hearenfean. Neist it sporten bin ik graach ûnder de minsken en dus ek by myn
maten yn Weidum.
Neffens my hawwe jim dan wol wat in byld fan my en as jimme noch fragen oer of foar my hawwe, stap
dan gerust op my ôf. Ik hoapje in protte te learen hjir yn Mantgum en ik bin der wis fan dat ik hjir in moaie
tiid belibjen gean.
De groetsjes fan Remmelt
Hallo! Ik ben Femke Smedema, ik zit in het eerste jaar van de pabo op de NHL te Leeuwarden. Ik loop nu
stage op jullie school in Mantgum, de Gielguorde bij groep 2, bij Sepkje Tamminga. Hier heb ik het
ontzettend naar mijn zin. Ik vind het een hele leuke klas met enthousiaste leerlingen. Ik ga er elke week
met plezier naar toe!
Op elke dinsdag ben ik er, en vier keer per jaar een hele week. In februari is mijn laatste stagedag bij groep
2, daarna ga ik voor een half jaar naar een andere klas op de Gielguorde. Na dit schooljaar ga ik weer naar
een andere stageschool.
Ik heb tot nu toe een paar lessen gegeven, maar over het algemeen de kinderen geholpen waar dat nodig
was. Vanaf volgende week probeer ik elke dinsdag een les te geven.
Groeten,
Femke Smedema

LeerKRACHT
Het team van de Gielguorde is begonnen met het volgen van een training in de methodiek van de Stichting
Leerkracht. Het werken volgens deze methodiek leidt tot een vermindering van (ervaren) werkdruk, een
verhoging van het werkplezier, leerkrachten die van elkaar leren en elkaars talenten benutten en
(misschien wel het belangrijkste) leerlingen die met hun leerkrachten meedenken over hoe het onderwijs
nóg beter kan. Als u meer wilt weten, kunt u kijken op www.stichting-leerkracht.nl.

Kijkmiddag 13 november
Aanstaande maandag, 13 november, is er een kijkmiddag op school, van 15.00 uur tot 16.30 uur. Deze
middag kunnen de leerlingen laten zien wat ze de afgelopen weken hebben gemaakt tijdens het project.
U bent van harte welkom.
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Pitemoarn & Sinterklaasfeest
Het is alweer bijna zover: de Goedheiligman komt binnenkort weer aan in ons landje. De traditionele
Pitemoarn (voor groep 1 t/m 4) is dit jaar op vrijdag 1 december.
De Sinterklaasviering is dit jaar op de grote dag zelf, dus dinsdag 5 december. Over het hoe en wat wordt
u binnenkort verder op de hoogte gebracht. Deze dag zullen zullen we een continurooster hanteren
(m.u.v. groep 1 want die zijn sowieso om 12 uur vrij), wat inhoudt dat alle leerlingen om 14.00 uur vrij
zullen zijn.

Gearhingdag
Woensdag 22 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.

Mearke
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer naar het traditionele Sinteklazemearke. Dit zal
plaatsvinden op dinsdag 28 november. Of we naar de ochtend- of de middagvoorstelling gaan is op dit
moment nog niet bekend. Dat hoort u zo snel mogelijk.

Rekenproject
In week 48 (van 27 nov. tot 1 december) staat de rekenles in het teken van meten en Sinterklaas. Deze
week gaan de kinderen in groepjes op verschillende niveaus vraagstukken rondom Sinterklaas
onderzoeken. Wat is bijvoorbeeld de omtrek van een chocoladeletter S? Hoeveel pepernoten passen er
in een aluminiumbootje? Als 10 pepernoten 5 gram wegen… Hoeveel pepernoten zitten er dan in een zak
van 350 gram? Hoeveel cadeautjes kun je inpakken uit een rol cadeaupapier van 8X0,7 m.? En wat is dan
de oppervlakte van dit papier? Met dit project willen we met name het meten en meetkunde in voor de
kinderen concrete situaties oefenen door middel van onderzoekend leren

Foardrachtskriich
Op vrijdag 24 november is de laatste gemeentelijke Foardrachtskriich. Dit jaar zal het festijn
plaatsvinden in Easterlittens. Ook wij doen deze laatste keer mee. Vrijdag a.s. zullen kinderen van groep
5 t/m 8 een gedicht uitzoeken en vrijdag 17 november zal de voorronde op school worden gehouden.
De kinderen hebben dus 1 week de tijd om het gedicht uit hun hoofd te leren. Van onze school zullen
tweeleerlingen uit de groepen 5 en 6 en twee leerlingen uit de groepen 7 en 8 meedoen aan de
gemeentelijke Foardrachtskriich.

Opknappen middenruimte
Terwijl de kinderen op een prachtig nieuw schoolplein genieten is er ín de school een begin gemaakt
met het pimpen van de middenruimte. Er zijn al een tweetal wanden gesausd in een mooie blauwkleur.
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken! Mocht u de onbedwingbare behoefte voelen om te komen
helpen (verven, behangen, noem maar op), kunt u zich melden bij juf Ria of juf Marjo.
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Kalender
Datum

Titel

Maandag 13 nov

Kijkmiddag (15.00 – 16.30)

Vrijdag 17 nov

Schoolvoorronde Foardrachtskriich

Woensdag 22 nov

Gearhingdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 24 nov

Gemeentelijke Foardrachtskriich

Dinsdag 28 nov

Sinteklazemearke (groep 5 t/m 8)

Donderdag 30 nov

Oud papier (zie website voor chauffeurs)

Vrijdag 1 dec

Pitemoarn (groep 1 t/m 4)

Dinsdag 5 dec

Sinterklaasfeest (14.00 uur vrij)

Als iets niet lukt,
heb je niet gefaald,
maar geleerd

