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Sinterklaas
We zitten weer midden in de spannende periode van 11 november, sinterklaas en Kerst.
11 november is inmiddels geweest en nu gaan we op naar 5 december. Op school vieren
we het op vrijdag 4 december. De ontvangst zal dit jaar anders
zijn dan voorgaande jaren. Vanwege de coronamaatregelen is
er geen grote ontvangst bij het schoolplein, maar de bezoekjes
aan de groepen blijven uiteraard wel. De kinderen uit de
bovenbouw gaan lootjes trekken en de kinderen uit groep 1
tot en met 5 krijgen een cadeautje. Informatie hierover
ontvangt u uit de eigen groep. Alle kinderen mogen deze dag
als Sint of Piet verkleed op school komen. Om 11.45 uur zijn
alle kinderen vrij. We maken er een supergezellig feest van!
Schoolfruit
We zijn deze week gestart met het schoolfruit. Het schoolfruit is er op woensdag,
donderdag en vrijdag. Alle kinderen mogen hier van nemen als ze dat willen. We proberen
het wel zo veel mogelijk te stimuleren, maar er wordt niets verplicht. Op vrijdag kunt u
via Klasbord bekijken welk fruit er de volgende week wordt aangeboden. Vooral voor
jongere kinderen is het wel handig om op deze dagen wel gewoon zelf fruit mee te geven,
omdat de ervaring leert dat de kinderen niet altijd alles lusten en het voor de juffen niet
mogelijk is om alle fruit voor ieder kind apart ‘klaar’ te maken. Meer informatie over het
EU-schoolfruitprogramma kunt u hier vinden. U kunt u hier ook aanmelden voor de
wekelijkse nieuwsbrief.
Gymnastiek groep 1/2
De kinderen uit groep 1/2 hebben gymnastiek op maandag en donderdag. U kunt de
kinderen voor de gymles alleen gymschoenen meegeven, want voor het aan en uitdoen
van gymkleding is te weinig tijd. Bij voorkeur dan ook schoenen die ze zelf aan kunnen
doen, dan kan er snel met de les gestart worden.
Kerstboeken
Net als vorige jaren mogen de kinderen van groep 3 tot en met 8 weer zelf een boek
uitkiezen welke ze met Kerst cadeau krijgen. De boeken waar ze uit kunnen kiezen liggen
volgende week in school klaar. Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk
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is dat ouders dit samen met de kinderen in school kunnen doen, laten we de keuze dit keer
helemaal aan de kinderen zelf . Uiteraard kan de juf hier wel bij assisteren. De kinderen
van groep 1/2 krijgen een boek dat door juf uitgekozen is.
Jarigen
November
15
Wieger (8 jaar)
19
Gerrit (10 jaar)
December
11
Jente (6 jaar)
15
Max (11 jaar)
15
Nathalie (11 jaar)
28
Ynte (11 jaar)
28
Christa (9 jaar)
29
Ylse (11 jaar)
Voorstellen
Juf Sybrig is alweer vanaf de zomervakantie werkzaam bij ons op school en meester Harm
sinds deze week. Beide stellen zich hieronder aan u voor.
Als onderwijsassistent mocht ik 17 augustus beginnen op ‘De Grûnslach’ in Wjelsryp. Ik ben
Sybrig Faber, dit jaar 54 jaar geworden en stap nu dan eindelijk het onderwijs binnen.
Spannend en heel benieuwd naar alles, want er is heel veel veranderd in het onderwijs!
Dik 30 jaar terug, in het jaar 1986 om precies te zijn, mocht ik mijn akte van bekwaamheid als
leidster bij het kleuteronderwijs in ontvangst nemen. In die tijd was er geen tekort aan
onderwijzers en ik kreeg een baantje als peuterleidster aangeboden. Ook heb ik gewerkt als
invalkracht in een gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten. Daar was ik groepsleidster.
Toen ik kinderen kreeg ben ik een tijdje gestopt met werken. Toen mijn jongste ook naar
school ging pakte ik receptioniste werkzaamheden op en kreeg al snel een baan aangeboden
als secretaresse. Dit voldeed prima als alleenstaande moeder naast een huishouding met drie
kinderen.
Na een reorganisatie op mijn werk, mocht ik niet langer blijven als secretaresse, iemand met
een vaste aanstelling zou mijn werk overnemen. Het werd dus tijd voor wat anders. Om mijn
verhaal wat korter te maken; de kinderen groeiden op en gingen zelfstandig wonen. Ik kocht
een klein huisje in Itens. Toen brak er een periode aan van, wat wil ik nou echt, waar krijg ik
energie van. Op papier was ik kleuterjuf en voor de klas staan was er nog nooit echt van
gekomen. Ik had er destijds met veel passie voor gekozen en nog steeds heb ik een groot hart
voor kinderen. Zodoende ging ik nu eens echt op zoek en kwam terecht bij CBO De Greiden.
Ik mocht komen voor een gesprek en dat werd een heel positief gesprek. Nog mooier werd het
toen ik via een advertentie op een herintredingcursus werd gewezen. Deze volg ik momenteel
en nu dus ook aan het werk als onderwijsassistent.
Hoofdzakelijk ben ik op school te vinden in de middenbouwgroep, maar ook mag ik samen
met de kleuters het gezellig en leerzaam maken onder het brood eten.
Ik geniet ervan om op school bezig te zijn en met de kinderen samen te werken.
Ik heb mijn baan gevonden. Ik ben weer juf!
Een hartelijke groet van Sybrig Faber.
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Maandag negen november heb ik mijn start mogen maken op de Grûnslach. Dit doe ik de
komende tijd in de groepen 6 en 7. Mijn naam is Harm Kappe, ik ben 25 jaar en woon in
Franeker. 25 jaar geleden ben ik geboren in Wommels waar ik ook opgegroeid ben. Twee jaar
geleden ben ik samen met mijn vriendin Lydia in Franeker komen wonen waar wij in mei
2021 ook ons eerste zoontje of dochter mogen
verwachten. Ik speel veel tennis en geniet veel
met vrienden en familie.
Ik zou mijzelf omschrijven als een sportieve,
enthousiaste en organiserende leerkracht die staat
voor de ontwikkeling van de leerlingen in de
groep. Daarnaast richt ik mij enorm op
groepsvorming en samenwerken binnen de groep
omdat je naar mijn idee als groep voor elkaar op
moet komen en de sfeer in de groep samen
bepaalt.
Naast de reguliere methode-lessen ben ik een
enorm fan van eigen fysieke toevoegingen aan
deze lessen. Je kunt hierbij denken aan (buiten)
natuurlessen met echte planten en dieren of aan
een rekenles op het plein. Ervarend lerend heeft
naar mijn idee een positief effect in het opnemen van de stof, en dit zal ik dan ook regelmatig
inzetten. Ik hoop dat ik jullie allen dit jaar nog ontmoeten mag, ondanks de strenge coronaregels. Voor vragen of een leuk gesprek ben ik altijd bereikbaar of beschikbaar, dus schiet me
gerust aan op het plein.
Met vriendelijke groet Harm Kappe.
Ouderbijdrage
Van verschillende ouders hebben we inmiddels de (vrijwillige) ouderbijdrage mogen
ontvangen. Is het u ontschoten of bent u er nog niet aan toe gekomen zou u het dan
binnenkort alsnog willen overmaken? Het bedrag is dit schooljaar € 35,00 per leerling
en u kunt het overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 81, onder
vermelding van Ouderbijdrage, naam kind(eren) en schooljaar. Bij voorbaat dank.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
December
4
Sinterklaas (alle groepen om 11.45 uur uit)
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