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Dinsdag 24 mei 2022 
 
Schoolkamp/schoolreis 
Volgende week is het zover: de schoolreis en het 
schoolkamp! Gelukkig kan het na twee jaar eindelijk 
weer en we hopen dat we prachtig mooi weer krijgen 
en heel veel plezier kunnen maken. Vanuit de eigen 
groepen bent u inmiddels geïnformeerd over tijden, 
bestemmingen, benodigdheden enz. Iedereen heel veel 
plezier toegewenst!  
 
Luizenmoeders/-vaders gevraagd 
Brenda Veenstra en Lucie Dijkstra gaan aan het eind van dit schooljaar stoppen als luizenmoeder. 
Voor komend schooljaar zoeken we daarom twee nieuwe luizenmoeders/-vaders. Het gaat om 
ongeveer 5 keer per jaar een uurtje zoeken. Wie wil ons helpen? Aanmelden kan bij school of via 
Cornelia van der Kooi. Via deze brief willen we Brenda en Lucie heel hartelijk danken voor het 
zoekwerk de afgelopen periode. 
 
Formatie 2022-2023 
De afgelopen weken zijn we alweer druk bezig geweest om het plaatje voor volgend schooljaar 
rond te krijgen. En dat is vaak een hele puzzel, waarin meerdere factoren een rol spelen.  
 
Zo sluiten er twee scholen binnen stichting De Greiden (de scholen van Spannum en Exmorra) en 
voor het personeel van deze scholen wordt dan, binnen één van de andere scholen, een nieuwe 
plek gezocht.  
 
Juf Esther en meester Sjoerd hebben bij hun aanstelling een tijdelijke benoeming gekregen en deze 
krijgt, deels vanwege bovenstaande en deels vanwege eigen keus, geen vervolg bij ons op school. 
Meester Sjoerd heeft aangegeven het avontuur te gaan zoeken en gaat aan het werk in Portugal. Juf 
Esther heeft er, mede vanwege de combinatie met haar eigen praktijk, voor gekozen om in de 
invalpool van de stichting te gaan werken. Dat betekent dat we helaas afscheid van beide gaan 
nemen.  
 
Daar komt nog bij dat juf Mariska de kans heeft gekregen om haar carrière in Wommels te 
vervolgen. Juf Mariska werkt inmiddels zo’n 20 jaar in Wjelsryp en kijkt al wat langer om haar heen 
naar mooie, nieuwe uitdagingen. En deze kan ze nu krijgen in Wommels. We gunnen juf dit van 
harte, maar vinden het ook erg jammer dat ze ons gaat verlaten.  
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Via deze Ynfo willen we juf Mariska, juf Esther en meester Sjoerd heel hartelijk bedanken voor 
alles wat ze voor de kinderen hebben betekend. Dank voor alles! En heel veel succes toegewenst 
met jullie nieuwe uitdagingen!  
 
Dit alles betekent dat we op zoek moesten gaan naar nieuwe collega’s en die hebben we inmiddels 
gevonden. Zo komen juf Judith Kuizinga en juf Elza Hiemstra vanuit Spannum naar Wjelsryp. 
Ook juf Grietje Visser komt werken op de Grûnslach. Juf Grietje is geen onbekende in Wjelsryp 
en werkt momenteel in Exmorra. Alle drie heten we van harte welkom! 
 
Al met al zijn we tot de volgende groepsverdeling gekomen.   
 

 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4/5 Groep 

3/4/5 

Groep 

6/7/8 

RT/extra 

hulp 

maandagochtend juf Anky juf Grietje juf Elza  meester Rick  

maandagmiddag juf Anky   juf Elza meester Rick juf Grietje 

 
dinsdagochtend juf Elizah juf Grietje juf Elza  meester Rick  

dinsdagmiddag juf Elizah   juf Elza meester Rick juf Grietje 

 
woensdagochtend juf Anky juf Grietje juf Elza  meester Rick  

woensdagmiddag -   juf Elza meester Rick juf Grietje 

 
donderdagochtend juf Elizah juf Grietje juf Judith  meester Rick  

donderdagmiddag juf Elizah   juf Judith meester Rick  

 
vrijdagochtend juf Anky juf Elizah juf Judith  meester Rick  

vrijdagmiddag -   juf Judith 

(groep 5) 

 

meester Rick  

 
Omdat we een klein beetje gegroeid zijn de afgelopen jaren, hebben we iets meer formatie gekregen. 
We hebben er voor gekozen om groep 3 ’s ochtends apart van groep 4/5 les te geven, zodat deze 
groep alle aandacht kan krijgen voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Bovendien is er zo ook 
meer aandacht mogelijk voor groep 4/5. ’s Middags zitten groep 3, 4 en 5 wel bij elkaar.  
 
Juf Grietje is drie middagen beschikbaar voor het geven van RT (remedial teaching). Dit is extra 
hulp aan individuele (of kleine groepjes) kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben.  
 
Juf Johanna is onze intern begeleider (IB) en zij coördineert de zorg. Zij is op woensdag de hele 
dag aanwezig. 
 
Juf Willy is op vrijdagmiddag aanwezig en geeft crealessen op de Talentenmiddag van groep 5 tot 
en met 8. 
 
Meester Jan Jacob is twee dagen per week op school aanwezig. Via telefoon en e-mail is meester 
de hele week bereikbaar. 
 
De lestijden blijven hetzelfde als dit jaar. Op vrijdagmiddag is er Talentenmiddag voor groep 5 tot 
en met 8. Deze groepen zijn dan gemengd.  
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Hemelvaart/Pinksteren/studiedag 
Komende donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij in verband met Hemelvaart. Op 
maandag 6 juni is het Pinksteren en op maandag 27 juni heeft het team een studiedag. Ook deze 
dagen zijn alle kinderen vrij. 
     
Jarigen 
Mei 
26 Fenne (6 jaar) 
26 Else (6 jaar) 
31 Niels (5 jaar) 
 
Juni 
16 Marije (8 jaar) 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Mei 
26 Hemelvaart (iedereen vrij) 
27 Hemelvaart (iedereen vrij) 
 
Juni 
1 Schoolkamp 7/8 
2 Schoolkamp 7/8 
2 Schoolreis 1-6 
3 Schoolkamp 7/8 
6 Pinksteren (iedereen vrij) 
27 Studiedag (kinderen vrij) 
 
 


