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Uit de Ouderraad 
In een eerdere Ynfo hebben wij u geïnformeerd over de aanmelding van twee nieuwe OR-leden. 
De OR heeft in de laatste vergadering besloten dat beide ouders toe kunnen treden tot de OR. Het 
gaat om Nynke Giliam en Laura Meinsma, die beide vanaf nu al meedraaien in de OR. Hartelijk 
welkom in de OR en mooi dat jullie school willen ondersteunen!  
Omdat de jongste dochter van Cornelis Veenstra aan het eind van dit schooljaar naar het voortgezet 
onderwijs gaat, gaat Cornelis de OR na dit schooljaar verlaten. Dat betekent dat we ook op zoek 
moesten naar een nieuwe penningmeester. En die hebben we in de persoon van Ruurd van der 
Kooi gevonden. Ruurd zit al in de OR en zal de financiële zaken van de OR gaan behartigen. Het 
huidig schooljaar zal dit nog samen met Cornelis zijn en na de zomervakantie alleen. Mooi dat je 
dit wilt overnemen Ruurd. Voor de volledigheid hieronder de huidige samenstelling van de OR: 
Geke Bok 
Ruurd van der Kooi (penningmeester) 
Marjanna Blom 
Cornelis Veenstra (penningmeester) 
Nynke Giliam 
Laura Meinsma 
 
Onderbouwd 
Vanaf 1 januari wordt er bij groep 1/2 
gewerkt met de methode Onderbouwd. 
Onderbouwd is een kleutermethode en biedt 
een compleet beredeneerd aanbod voor de 
kinderen in groep 1/2. De methode verbindt 
leren en spelen, door met 
ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan 
leerdoelen.  
 
Studiedag 
We zitten in de groepen 3 tot en met 8 momenteel midden in de afnames van de Citotoetsen. Eind 
volgende week hopen we alle toetsen afgerond te hebben. Op donderdag 3 februari heeft het team 
een studiedag en op deze dag gaan we alle uitkomsten van de toetsen verwerken in de nieuwe 
groepsplannen. In de groepsplannen staat (per groep) het aanbod voor het komende half jaar, welke 
kinderen wat meer uitdaging krijgen, welke wat meer ondersteuning nodig hebben en hoe dit 
allemaal georganiseerd wordt. Alle kinderen zijn deze dag vrij.   
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Nieuwe leerlingen 
Auke is sinds november nieuw in groep 1 en Welmer is na de 
kerstvakantie gekomen. Beide mannen draaien al mee alsof 
het nooit anders is geweest. Leuk dat jullie er zijn! En heel veel 
plezier toegewenst bij ons op school. 
 
Plaatsing speeltoestel en subsidie € 7000,00 
Het nieuwe speeltoestel wordt volgende week geplaatst en we zijn erg benieuwd hoe het er allemaal 
gaat uitzien. Dit weekend wordt het oude weggehaald en dat zal eerst best wel wat kaal worden, 
maar er komt wat moois voor terug. We hebben inmiddels ook de toezegging van de provincie 
gekregen voor een subsidie van € 7000,00!! Prachtig nieuws natuurlijk en een flinke opsteker! In de 
‘Van Wad tot stad’ van december stond er een klein artikel over deze toekenning. 

 
Jarigen 
Januari 
26 Bas (7 jaar) 
 
Februari 
12 Djurre (6 jaar) 
18 Freark (9 jaar)   
 
 
 
 

Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Januari 
25 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
 
Februari 
1 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
3 Studiedag (alle kinderen vrij) 
8 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
11 Rapport mee 
14/15 Oudergesprekken 
15 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
18 Iedereen om 12.00 uur vrijdag 
21-25 Voorjaarsvakantie 

 


