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Start schooljaar
De eerste dagen zitten erop en wat is het ontzettend fijn om iedereen weer te kunnen
begroeten na 6 weken vakantie. De meeste kinderen zijn snel gewend, zeker als er niets
veranderd is ten aanzien van lokaal en/of juf. Maar voor anderen is het nog wat
onwennig en moet de kat nog even uit de boom
gekeken worden. De ervaring leert ons dat het
vaak een kwestie van tijd is en dat een nieuwe
situatie ook snel weer vertrouwd is. We
wensen iedereen een heel plezierig schooljaar
toe!
We zijn gisteren het schooljaar begonnen met
een gezellig koffie-/theemoment op het
schoolplein. Mooi om zo met zijn allen te
starten. Hier een paar foto’s.

Gouden weken
De eerste twee schoolweken noemen we de ‘Gouden weken’. Tijdens deze weken is er
extra veel aandacht voor groepsvorming, de regels/afspraken en het sociaalemotioneel functioneren van de kinderen. Een goede start van het jaar legt een stevige
basis voor het vervolg.
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Nieuwe leerlingen
In de vakantie zijn Niek en Betty 4 jaar geworden
en Geertje is volgende week jarig. Leuk dat jullie
er zijn en heel veel plezier in groep 1 bij juf
Mariska en juf Anky toegewenst!
Personeel
Vanaf 1 augustus is juf Elizah weer volledig hersteld verklaard. Dat betekent dat zij
vanaf nu zelfstandig de groep draait en het ziektetraject is afgerond.
Juf Tilly heeft aangegeven dat zij na de vakantie niet langer bij ons op school werkzaam
zal zijn. Dit vinden wij uiteraard erg jammer. We danken juf voor haar inzet het
afgelopen jaar en zullen haar vrolijkheid erg gaan missen. Binnenkort willen we op
gepaste wijze afscheid van haar gaan nemen. De taken als onderwijsassistent worden
voorlopig overgenomen door juf Sybrig Faber uit Itens. Zodra we weten hoe het
definitief opgelost wordt, geven wij het aan u door.
Juf Grietje zit op woensdag 9 september 12,5 jaar in het onderwijs. Alvast gefeliciteerd
juf en op naar de 25!
BSO
Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid (bij voldoende
animo) voor buitenschoolse opvang bij ons op school vanaf 1 september. Opgeven voor
de BSO kan via deze link. Vragen over de BSO kunt u stellen aan Kinderopvang Friesland.
Jarigen
Juli
6
Niek (4 jaar)
12
Betty (4 jaar)
Augustus
1
Ritske (8 jaar)
26
Geertje (4 jaar)
Commissies
De jubileumcommissie (voor het 150-jarig bestaan van school) is inmiddels aardig
compleet en bestaat uit de volgende personen: Antine Koopmans, Monique Langhout, juf
Mariska, juf Ilke, Siebe Haven, Tea Sieta Greidanus en Geertje Bruinsma. Volgende week
dinsdag zal deze commissie voor het eerst bijeenkomen.
De schoolpleincommissie kan nog de nodige versterking gebruiken. Tot nu zijn alleen juf
Elizah en juf Grietje voor deze commissie beschikbaar. Er kunnen nog ouders bij.
Marjanna Blom heeft zich aangemeld als OR-lid van school. Mooi dat de OR dan ook weer
compleet is. Welkom!
Klasbord
Zo nu en dan kunt u foto’s en verhaaltjes uit de verschillende groepen op Klasbord
bekijken. Iedere bouw heeft een eigen account en zo kunt u zien wat er zoal in de
groepen gebeurt. Aanmelden voor een groep kan via www.klasbord.nl. Iedere bouw
heeft een eigen inlogcode die u hieronder kunt zien.
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Lida Dykstra
Op donderdag 27 augustus komt de Fryske Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra bij
ons op school. Ze komt ’s ochtends in alle groepen langs om te vertellen over en voor te
lezen uit Fryske berneboeken.
‘De Berneboekeambassadeur (BBA) fan Fryslân set har yn om lês- en boekewille te
fersprieden, yn de breedste sin. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen
en praten ûnder de oandacht fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in
werkenber gesicht.’
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra
Agenda
Augustus
25
Jubileumcommissie
26
Luizencontrole
27
Lida Dykstra
28
Einde Gouden weken
31
OR/MR
September
7
Oudergesprekken
8
Oudergesprekken
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