Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvang je meer informatie over de Startweek Gebiedsonderwijs Tjeukemeer.
Belangrijk hierbij is de informatie over woensdagochtend 13 november. De groepen 1, 2 en 3
van de Spoarsiker zullen deze ochtend, samen met groep 1, 2 en 3 van de Eben Haezer, les
krijgen in Oosterzee.
De groepen 4 t/m 8 van de Eben Haezer zullen deze ochtend, samen met groep 4 t/m 8 van
de Spoarsiker, les krijgen in Echtenerbrug.
Uitgebreidere informatie over de organisatie en invulling van de dag vind je hieronder.

Al een hele tijd zijn we samen met de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer op de
achtergrond voorbereidingen aan het treffen voor het gebiedsonderwijs Tjeukemeer.
De Club van Aanjagers is een stichting die de leefbaarheid op en rondom het Tjeukemeer wil
vergroten. Het stuk gebiedsonderwijs is daar een onderdeel van. Op
www.tsjukemarplannen.nl kun je hier meer over lezen.
Wat betreft het onderdeel gebiedseducatie is het doel om de kinderen meer actief te
betrekken bij hun leefgebied. Op het gebied van natuur, cultuur en (water)sport willen we
de kinderen graag meer leren over hun eigen omgeving.
Een eerste aftrap hiervan was de dag op het eiland Marchjepole tijdens het iepenloftspul
van Bantega en het zeilevenement ‘Optimist On Tour’.
Een volgende activiteit is de Startweek Gebiedsonderwijs. De Spoarsiker en de Eben Haezer
gaan samen actief aan de slag met allerlei leerzame activiteiten op het gebied van natuur en
cultuur. Dit wordt georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8 van beide scholen.
Op maandagmiddag 11 november zal er tussen 12.30 en 14.00 uur een introductie van
bovenstaande zijn voor alle kinderen, daarna gaan de kinderen in groepjes langs
verschillende activiteiten. Denk aan een loopspel met foto’s en vragen over het Tjeukemeer,
een verhalenverteller over vroeger en het observeren van vogels. Dit alles vindt plaats op
het terrein van school. Groep 1 t/m 4 zal door elkaar met de activiteiten bezig zijn en groep 5
t/m 8.
Op woensdagochtend 13 november tussen 8.30 en 12.00 uur (let op: de kinderen zijn i.v.m.
een studiemiddag om 12.00 uur vrij) zal hier een vervolg aan gegeven worden.
Onderstaand belangrijke informatie over deze ochtend.

P.C.B.S. De Spoarsiker & C.B.S. Eben Haëzer "Als je jezelf kent maak je sprongen”

Groep 1, 2 en 3
Groep 1, 2 en 3 van zowel de Spoarsiker als de Eben Haezer krijgt deze ochtend les op
basisschool Eben Haezer in Oosterzee. We verwachten dat de ouders van groep 1, 2 en 3 de
kinderen vanuit de Spoarsiker deze ochtend naar Oosterzee brengen. De eigen leerkrachten,
Betty Visser en Ytje Kramer, zijn deze ochtend ook in Oosterzee. Er is deze hele ochtend een
prachtig programma voor de kinderen samengesteld. Deze zal onder andere bestaan uit het
maken van boter.
Om 12.00 uur kan je je kind ophalen aan de Grieen 5 in Oosterzee.
Groep 4, 5 en 6
Groep 4, 5 en 5 van zowel de Spoarsiker als de Eben Haezer krijgt deze ochtend les op
basisschool de Spoarsiker in Echtenerbrug. We verwachten dat de ouders van groep 4, 5 en
6 de kinderen vanuit de Eben Haezer deze ochtend naar Echtenerbrug brengen. De eigen
leerkrachten Joke v/d Veen en Edwin Veenstra, zijn deze ochtend ook in Echtenerbrug. De
ochtend voor groep 4, 5 en 6 staat in het teken van rietdekken. Hier hoort ook een bezoek
aan de riethandel bij.
Om 12.00 uur kan je je kind ophalen aan de Veenscheiding 14 in Echtenerbrug. Als er
kinderen zijn die zelfstandig van en naar Echtenerbrug fietsen, geef dit dan even door aan de
leerkracht.
Groep 7 en 8
Groep 7 & 8 van zowel de Spoarsiker als de Eben Haezer krijgt deze ochtend les op
basisschool de Spoarsiker in Echtenerbrug. We verwachten dat de ouders van groep 7 en 8
de kinderen vanuit de Eben Haezer deze ochtend naar Echtenerbrug brengen. De eigen
leerkracht Edwin Veenstra, is deze ochtend ook in Echtenerbrug. De ochtend voor groep 7
en 8 staat in het teken van bruggen bouwen. Hier hoort ook een bezoek aan de brug bij.
Om 12.00 uur kan je je kind ophalen aan de Veenscheiding 14 in Echtenerbrug. Als er
kinderen zijn die zelfstandig van en naar Echtenerbrug fietsen, geef dit dan even door aan de
leerkracht.
Mocht bovenstaande vragen of problemen opleveren dan kan je bij de leerkracht terecht.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Gebiedsonderwijs Tjeukemeer,
Marieke Steneker
Grietje Nauta
Anja Schwering
Jolanda Kampen
Joke van der Veen
Elisah van Zanden
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