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Van de schoolleiding
Tseard Fabriek

Dit aprilnummer staat weer bol van
allerlei activiteiten die binnen en
buiten de school hebben plaatsgevonden. Ik heb daar deze
keer niet veel aan toe te voegen, de verslagjes en foto’s
spreken voor zich. Wel wil
ik melding maken van een
unieke samenwerking die
we samen met het revalidatiecentrum zijn aangegaan met de Kinder- en Tienerthuiszorg. Een prachtige samenwerking die mogelijk maakt dat er naast de cruciale ondersteuning
van het centrum nu ook tijdens de schooluren continue verpleegkundige hulp in school is gehuisvest.
Dit geeft een zekerheid voor alle verpleegkundige
handelingen die op school moeten plaatsvinden.
Alhoewel er op de website al melding van was gemaakt wil ik toch ook nog noemen dat de vader van
Thai Appelman ons op 16 februari kwam bezoeken
met een prachtig gebaar. Middels de zgn. Garbagerun, een sponsorreis door Scandinavië kwam
hij ons een bedrag van 1350 euro overhandigen!
Een prachtig bedrag voor extra materiaal in het
zwembad en het schoolplein. Hartelijk dank!
Het is u niet ontgaan dat heel Nederland weer
mocht stemmen. Het VSO heeft dit gegeven aangegrepen om ook in school een heuse verkiezing te organiseren over het thema van het jaarlijkse schoolfeest. Een heel serieuze verkiezing met voorrondes
en prachtig aangekleed stemlokaal! Bij dezen een
hartelijke groet van het MT en goede meivakantie!
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Schoolontwikkeling SO

In mei komt Mirjam Antonides weer terug in
LGMG 2. Zij had zwangerschapsverlof na de geboorte van Pieter.
Djoke Mulder

In deze Skoalle en Thús vertellen we u het een en
ander over het onderwijs in de afdeling SO van
School Lyndensteyn.

Leerlingenraad
Vorige keer vertelden we u dat er een Leerlingenraad in oprichting was. Deze is intussen geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit de vijf oudste
groepen van SO. Ze zijn twee keer bij elkaar geweest.
De leerlingenraad vergadert één keer per twee
maanden en bespreekt zaken die zij zelf aandragen of zaken die hen voorgelegd worden. Voorbeeld: vanuit een sponsoractie is 250 euro binnengekomen voor materiaal op het plein, de leerlingenraad besluit wat er gekocht wordt. In de
volgende ‘Skoalle en thús’ zal de leerlingenraad
zelf aan het woord komen.

Lezen
Op het gebied
van lezen zijn
we erg tevreden
over de nieuwe
methode Veilig
Leren Lezen. De
implementatie
is achter de rug,
we ontvangen
dit jaar training
om ook daarna alles uit de leeslessen te halen.
Vervolgens hebben we gekeken hebben naar het
voortgezet lezen.
Als een leerling eenmaal heeft leren lezen is het
zaak om ‘kilometers te maken’. Allereest zetten
we de zogenaamde leesklappers in. Daarmee oefenen de leerlingen het lezen van moeilijke woorden. Als tweede zetten we (luidop en) vrij lezen
in, in leesboeken, stripboeken, informatieve boeken. Lezen, lezen, lezen, het liefst luidop in een
boek naar keuze. Soms met een verwerkingsopdracht na het uitlezen van het boek. En soms in
de favoriete houding (zie foto).
Op School Lyndensteyn hebben we op drie plekken kasten met boeken. Niet elke plek is ruim en
geschikt om in te werken. We zijn nu aan het nadenken over een grotere mediatheek, zodat kinderen goed kunnen zoeken naar een boek, weten
welke boeken we hebben en evt. een plek hebben om lekker te lezen, los van de klas.

Personele zaken
In de afgelopen periode is klassenassistente Yttje Kooistra met pensioen
gegaan. Zij is vervangen door Amber de Kroon. Anke Dijkstra, leerkracht in LG6 en LGMG3 is met zwangerschapsverlof gegaan. We hebben wat geschoven: LG 6
krijgt op maandag juf Chananja Wijbenga. LGMG
3 krijgt Esri de Hey (ma, di, wo) en Chananja Wijbenga als juffen en voor LGMG 1 staan Clazina
Reitsma en Margriet ten Broeke (wo).
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Natuur en Techniek
Een vak waar we ook dit seizoen druk mee bezig
zijn is het vak natuur en techniek. In dat vak willen we met thema’s gaan werken en de hele afdeling aan hetzelfde thema laten werken.

Skoalle en Thús

We hebben ervaring opgedaan met een eerste
thema, misschien hebt u het gemerkt: Lentekriebels. Het is de bedoeling dat we jaarlijks aan een
aantal thema’s gaan werken op het gebied van
natuur en techniek, passend bij het seizoen, bij
onze omgeving, bij de groep.

Op dit moment zijn de laatste leerlingen bezig
met het invullen van de enquête. We kunnen u
daarom nog geen verslag doen van de uitkomsten van deze enquête en zullen dat in de volgende Skoalle en Thús doen.

Leerlingen
Nieuwe leerlingen

Schoolreisjes

Een bijzondere periode komt er weer aan, de periode met de schoolreisjes en de kampen. Een enkele klas is al geweest, de meesten hebben het
nog voor de boeg. De bestemmingen zijn divers:
Aquazoo, Sanjesfertier, Ameland, Zwolle, Slagharen, Koppenjan, Sparjebird, etc.

Anissa van Bleek
Christiaan Lubbers
Charlotte Dekker
Ricardo Smit
Lydian van der Ploeg
Vertrokken leerlingen
Dylan Molendijk
Kyara Radzepovski
Niels de Jong
Tobias Vonk
Dylan Hendriks
Anouk de Jong
Noor Mazel
Jeffrey Snip
Jeremy de Weerd
Jeffrey de Weerd
Giandro Stilma
Kate van Mourik

Personeel
Jubilea

Enquête leerlingen over veiligheid

Henriëtte Scheper was op 16 maart 40 jaar in
dienst van het onderwijs.

Zoals ook in de vorige Skoalle en Thús vermeld
geeft de wet zorgplicht aan dat we als school
jaarlijks informatie moeten verzamelen over de
sociale en fysieke veiligheid, pesten (ook pesten
via social media), geweld en discriminatie.
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Schoolverkiezingen

Voorstelling Wapper
Afdeling SO

In februari hebben we een voorstelling van
Tresoar bekeken in het speellokaal. De voorstelling ging over Wapper. Wapper leert vliegen,
maar hij vliegt niet… hij wappert! Op de kop en
achteruit. Eerst vinden de andere dieren dat
maar gek, maar uiteindelijk willen ze allemaal
graag Wapperen! Na de voorstelling hebben de
kinderen van LGMG1, LG2, LGMG2, LG3 en
LGMG3 een hele mooie Wapper gemaakt!

Dirk W. Dijkstra

De PGO-klassen werkten de vorige periode aan
het thema Samenleving, waarin politiek centraal
staat. Naast dat ze theorie over dit onderwerp
kregen, hebben we de landelijke politiek vertaald
naar het stemmen voor een thema voor het
schoolfeest. De VSO-leerlingen kregen allemaal
een stempas thuisgestuurd en konden daarmee
stemmen op woensdag 15 maart op het thema
naar hun keuze in een echt stemhokje!
Door de PGO-klassen werden ook campagnes gevoerd. Ons podium kwam daarbij goed van pas,
want licht en geluid werd hierbij veel gebruikt.
Wat een enthousiaste klassen! Na het voeren van
de campagnes was het wachten op wat er uit de
stemrondes zou komen.

Er kon op woensdag 15 maart worden gestemd
op 6 thema’s voor het schoolfeest: Bling Bling,
Raar met je haar, Disney, Carnaval, Iedereen is
van de wereld en Halloween. Er was een echt
stemlokaal ingericht waar een aantal leerlingen
zat die de stempassen moesten controleren. Als
alles klopte, dan kreeg de stemmer een stembiljet waarop hij met een rood potlood een keuze
kon maken.
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Daarna mocht het biljet worden opgevouwen en
kon het in een stembus worden gedeponeerd.
Op vrijdag 17 maart, zijn de stemmen geteld. Dit
is verzorgd door de Middenbouw A. In totaal hebben 61 van de 89 leerlingen gestemd (het opkomstpercentage is dus 69%). Dit heeft ook te
maken met het feit dat de leerlingen van de S&Oklas er niet meer zijn als het feest wordt gehouden. Hierdoor hebben zij niet gestemd.

De meeste stemmen heeft gekregen:

Carnaval!

IJssportdag
Ester Stolk

Op 24 maart 2017 hebben de Ronde Tafel 68
Heerenveen in samenwerking met bewegingsonderwijs van School Lyndensteyn een ijssportdag
voor VSO-leerlingen van de verschillende scholen
van SO Fryslân in Thialf georganiseerd.De deelnemers kwamen van de volgende scholen: VSO
School Lyndensteyn (Beetsterzwaag), VSO Talryk
(Drachten), VSO ’t Twalûk (Leeuwarden) en VSO
Mr. Duisterhoutschool (Heerenveen). Dit jaar waren er maar liefst 370 jongeren in de leeftijd van
12 tot 20 jaar van de bovengenoemde VSO-scholen bij deze ijssportdag aanwezig.
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Op het ijs werden de kinderen begeleid door verschillende nieuwe en oude bekende Nederlandse
toppers uit de schaatswereld.
Tijdens de ijssportdag konden de leerlingen verschillende activiteiten beoefenen zoals ijshockey,
curling, kunstrijden, shorttrack, pronkje ryde, ice
byken, priksleeën en het elfstedenspel. Op de
400-meter wedstrijdbaan werden wedstrijden gehouden met een officiële wedstrijdstarter en waren er prijzen voor de drie snelste schaatsers. Er
werd tijdens de wedstrijden priksleeën gestreden
om de ‘Gouden Prikker’.
Het plezier tijdens de verschillende onderdelen
en spelletjes stond voorop! DJ Arne zorgde voor
de muzikale omlijsting.
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ReBus Outdoorweekend
Ester Stolk

In september hadden we onvoldoende aanmelding om het outdoorweekend door te laten gaan.
We hebben nu een nieuwe datum geprikt. Op zaterdag 17 juni organiseert Rebus School Lyndensteyn een outdoordag bij ‘Outdoor Veldboom’ in Eernewoude.
Leerlingen tussen de 10 en 16 jaar mogen geelnemen, de dag is niet geschikt voor rolstoelgebonden leerlingen. Er geldt een eigen bijdrage € 10,-.
De overige kosten worden door de Cruyff Foundation gefinancierd.
Ben je ADL-zelfstandig en in bezit van minimaal
een zwemdiploma A, dan kun je je hier straks
voor inschrijven. De inschrijfformulieren volgen
na de meivakantie.

Diplomazwemmen
Ester Stolk

Met kleren aan op de buik en de rug, door het
gat, borstcrawl en rugcrawl, drijven… We hadden
weer een aantal leerlingen die vaardig genoeg
waren om te kunnen afzwemmen voor zwemdiploma A of B.
Na heel veel zwemlessen in het zwembad van
school is het Crystal, Jelmer, Calvin, Danny, Aljan,
Tjerk, Anjo en Jelmar gelukt om hun A-diploma te
halen. Tygo en Ricardo mochten afzwemmen
voor het B-diploma.
Met alle ouders hebben we de laatste 10 tellen
van de watertrappen afgeteld en daarna volgde
een luid applaus omdat we het allemaal gehaald
hadden.
Na afloop werden de diploma’s uitgereikt door
meester Igor van zwembad ‘de Welle’. De roos
kregen ze van directeur Tseard Fabriek en teamleider SO Djoke Mulder.
Uiteraard werden de zwemjuffen weer met kleren en al aan in het water gegooid.
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Katie naar SJONG!

Op 3 juni aanstaande mag onze leerling Katie Aaldersova meedoen aan de finale van SjONG in de
Neushoorn in Leeuwarden.
SJONG is een Friestalig songfestival voor kinderen
van 12 tot en met 18 jaar. Katie, heel veel succes!
Meer info op: www.sjong.nl

Colofon
‘Skoalle-en-thús verschijnt vijfmaal per jaar. Het informatiemagazine is bedoeld voor ouders, medewerkers en andere in
School Lyndensteyn geïnteresseerde medewerkers.
De redactie bestaat uit Dirk W. Dijkstra en Yfke Ottema. Zij hebben een eigen redactionele verantwoordelijkheid en dragen
er zorg voor dat door de inhoud van dit blad geen schade wordt berokkend aan de organisatie dan wel aan individuele personen. De inhoud van ingezonden stukken hoeft niet overeen te komen met de mening van de redactie dan wel de mening
van de schoolleiding. Oud-medewerkers ontvangen dit blad tot uiterlijk een jaar na het verbreken van hun dienstverband
met de school.
Voor vragen, adviezen en opmerkingen naar aanleiding van inhoud of vormgeving kunt u altijd terecht bij de redactie via:
redactie@schoollyndensteyn.nl
De inleverdatum voor de kopij van het volgende nummer:
10 juli 2017
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