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De Tillegraaf 

Agenda 

13 oktober Slot Kinderboekenweek 

14 oktober Techniekbus groep 6b en 7a 

15 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Ouderraad 

28 oktober Techniekbus groepen 8 

9 november Studiemiddag, lln vanaf 12.00 vrij 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Op donderdag 13 okt sluiten wij de 

Kinderboekenweek af. In de hele school is 

gewerkt aan het thema Gi Ga Groen. Alle ouders, 

grootouders en/of opvoeders mogen een kijkje 

komen nemen in de groepen. Dit kan van 13.30 

tot 14.30 uur. U mag uw kind uit de klas halen om 

in andere klassen een kijkje te nemen. Daarna 

mag u ze meenemen naar huis. Kinderen die niet 

opgehaald worden blijven bij de eigen leerkracht 

tot 14.00 uur. 

 

Nieuwe boeken 

Met steun van o.a. de bieb is een groot gedeelte 

van de kinderbieb vernieuwd. Dit is op 5 oktober, 

de eerste dag van de Kinderboekenweek, 

gebeurd. Veel oude en/of versleten boeken zijn 

vervangen door nieuwe. En dat heeft effect: 

kinderen die lezen minder leuk vonden lezen 

elkaar nu voor. Of vragen om een nieuw boek.  

 

BHV 

Dit is de afkorting Bedrijfs Hulp Verlening. Elke 

school of bedrijf moet mensen in dienst hebben 

om bij brand en kleine ongevallen te kunnen 

helpen. Dus ook op school. Ongeveer 10 

leerkrachten hebben komende woensdagmiddag 

na lestijd een herhalings-bijeenkomst. Zij weten 

dan onder andere hoe ze een klein brandje 

kunnen blussen. Dit herhalen we elk jaar. Net 

zoals we ook twee keer per schooljaar een 

brandoefening houden. Hierdoor weten kinderen 

precies wat ze moeten doen als het brandalarm 

afgaat.  

 

Koperproject 

Op 24 oktober start in beide groepen 6 het 

Koperproject. Meerdere weken achter elkaar 

leren de leerlingen op een koperinstrument te 

spelen. Dit is een ander woord voor trompet.  

Uiteindelijk is er een korte presentatie op school 

(datum komt later). Op 29 november is er dan een 

presentatie in de Ikker.  

 

Schoolschaatsen groep 5 

Elk jaar in oktober en november gaat groep 5 

schaatsen op de ijsbaan in Leeuwarden. Een hele 

mooie manier om kennis te maken met een oer-

hollands fenomeen: ijs!!! En dat allemaal omdat 

we er in geloven dat er ooit nog een keer een 

Elfstedentocht gehouden gaat worden. En omdat 

schaatsen leuk is natuurlijk. We hopen dat er 

voldoende vervoer geregeld kan worden. We 

starten met de eerste schaatslessen op 25 

oktober.  

 

TjitsFloch Fruit Toer op school 

Fruit is gezond en gezond eten is goed voor de 

ontwikkeling van iedereen. In groep 5 komt Tjits 

van de Wal (bij de kinderen bekend van allerlei 

school-vlogs) langs met haar gitaar en een grote 

bak met fruit.  
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Nico met z’n Kliko  

Komt naar de Pleats in de Kinderboekenweek. 

Vieze touwtjes, kapotte snotlappen en zoveel 

mogelijk andere rotzooi. Nico spaart het allemaal. 

Hij struint over straat op zoek naar de rommel die 

mensen achter hebben gelaten. Want je wilt niet 

weten wat voor prachtige dingen je met die troep 

kunt doen! "Riesaikele heet dat”. 

Hilbert Geerling is 5-voudig Nederlands kampioen 

goochelen. Met zijn grote enthousiasme trekt hij 

het ene verhaal na het andere uit zijn kliko, 

waarbij de goocheltrucs je om de oren vliegen.  

Deze voorstelling is georganiseerd door Culturele 

commissie Burgum in samenwerking met dBieb en 

geschikt voor kinderen van 6-12 jaar. 

Woensdag 12 oktober, aanvang 15.30  

 

 
 




