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Corona 
Vorige week hebben we u het protocol toegestuurd met daarin de criteria wanneer 
kinderen wel of niet naar school mogen komen. Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk 
om, bij een verkoudheid, te bepalen of kinderen thuis moet blijven of dat ze naar school 
kunnen. Als bijlage is een beslisboom meegestuurd om deze keuze te vergemakkelijken. 
Als u alle stappen volgt, komt u uit bij het definitief ‘oordeel’. Bij twijfel kunt u altijd 
contact met school opnemen.  
 
Trakteren 
Het traktatiebeleid zoals we dat voor de zomervakantie hebben gemeld, blijft ook de 
komende tijd gelden. Dat betekent dat kinderen, als ze jarig zijn, wel mogen trakteren, 
maar graag met voorverpakte traktaties (dus geen etenswaren waar met de handen aan 
gezeten is). Daarnaast trakteren de kinderen alleen de eigen (lokaal)groep en gaan niet 
de hele school door.  
 
Lida Dykstra 
Juster is Lida Dykstra yn alle groepen op besite west. Lida Dykstra is op dit stuit de Fryske 
Berneboeke-ambassadeur. De Berneboeke-ambassadeur (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.  
   
De Berneboeke-ambassadeur 
kiest alle jierren tsien Fryske 
berneboeken, foar alle 
leeftiden, dy’t sy graach ekstra 
yn it sintsje sette wol. It binne 
bysûndere boeken dy’t in grut 
Frysk taaleigen biede, 
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plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige 
ferwurkingsopdrachten. Dizze berneboeken binne ek by ús op skoalle en de bern kinne se 
lêze. It wie tige slagge! 
 

Bibliotheek 
In onze bibliotheek hebben we een steeds 
afwisselend aanbod van leuke en 
interessante leesboeken voor alle 
groepen. Lezen is erg belangrijk voor de 
ontwikkeling van de kinderen en we 
proberen het leesplezier op allerlei 
manieren zoveel mogelijk te stimuleren. 
Ook thuis samen met de kinderen 
(voor)lezen is een leerzame en bovendien 

erg gezellige activiteit. We houden de woensdag aan als omruildag voor de 
bibliotheekboeken. Wilt u de kinderen dan de bibliotheektas en/of in te leveren boeken 
meegeven?  
 
Gymnastiek 
Ook dit schooljaar worden de gymlessen, één keer per twee weken op maandag, gegeven 
door een beweegcoach van de gemeente Waadhoeke. Vorig jaar hadden we meester Nik. 
Dit jaar krijgen alle groepen les van juf Gaby Stienstra uit Harlingen en Juf Gaby begint 
komende maandag al. Denkt u om het meegeven van de gymschoenen en -kleding? De 
gymkleding geldt uiteraard voor alle gymlessen (maandag en donderdag).  
 
Omgekeerde oudergesprekken 
Op maandag 7 en dinsdag 8 september staan er oudergesprekken ingepland. Het gaat in 
dit geval om ‘omgekeerde oudergesprekken’. Dit betekent dat niet de leerkracht aan het 
woord is, maar dat u als ouder kunt vertellen over uw eigen kind. We vinden het belangrijk 
om te weten hoe u uw eigen kind ziet. Wat heeft uw kind nodig? Wat is belangrijk voor uw 
kind? Waar zouden we rekening mee moeten houden? enz. Begin volgende week wordt u 
via de mail uitgenodigd om u op te geven voor een oudergesprek op school. We maken 
voor het eerst gebruik van een digitaal programma (Schoolgesprek) voor het inplannen 
van de gesprekken, waarbij ouders zelf de dag en het tijdstip kunnen aangeven.  

 
Jarigen 
September 
6 Dean (7 jaar) 
26 Rienk (11 jaar) 
 
BSO  
Denkt u nog aan de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang bij 

ons op school? Vragen over de BSO en aanmelden kan via Kinderopvang Friesland.  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

Agenda 
 
September 
7 Oudergesprekken 
8 Oudergesprekken 
 
30 Start Kinderboekenweek 
 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/

