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Dinsdag 28 januari 2020 
 

Studiedag  
Volgende week donderdag, 6 februari, heeft het team een 
studiedag. We gaan ons deze dag verdiepen in de nieuwe onderwijsplannen voor de 
komende periode. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 
Meester Nik 
Eén keer per twee weken verzorgt 
meester Nik op maandagmiddag de 
gymlessen. Hieronder vertelt 
meester iets meer over zichzelf. 
 
Beste ouder / verzorger,  

Graag stel ik mijzelf even voor. Mijn 

naam is Nik Hoving, 30 jaar en 

buurtsportcoach van Beweegteam 

Waadhoeke. Ik ben geboren in Emmen 

en heb in Groningen de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding genoten. Via 

Australië, Nieuw – Zeeland en Vlieland ben ik in 2016 in voormalig Menameradiel terecht 

gekomen. Dat was het startpunt om op 12 basisscholen het bewegingsonderwijs te verbeteren.  

Inmiddels ben ik onderdeel van Beweegteam Waadhoeke en dragen we zorg voor kwalitatief 

goed bewegingsonderwijs. Met name de intensiteit en het niveau waarop leerlingen bewegen is 

erg belangrijk. Naast het ondersteuning van het bewegingsonderwijs zetten wij ons als team in 

voor naschoolse sportprojecten en willen we de vraag van het ( sport ) verenigingsleven zo goed 

mogelijk begeleiden.  

Maandag in de even weken ben ik op school. Heb je vragen over onze werkzaamheden, stel deze 

gerust. Vragen over het bewegingsonderwijs mogen gestuurd worden naar Nik@sportfryslan.nl. 

Mocht je vragen hebben over buurtactiviteiten en onze inzet binnen het sportverenigingsleven? 

Stuur gerust een email naar beweegteam@waadhoeke.nl 

Groeten, 

Nik Hoving 

CBS De Grûnslach 

Adres: 
Lytse Buorren 27 
8842 LJ Wjelsryp 
0517-342112 
 
Website: 
grunslach.degreiden.nl 
 
E-mail: 
grunslach@degreiden.nl  
 
Twitter: 
@CBSdeGrunslach 

YNFO                                                              

mailto:Nik@sportfryslan.nl
mailto:beweegteam@waadhoeke.nl
http://www.earnewjuk.nl/
mailto:grunslach@degreiden.nl


Ynfo CBS De Grûnslach 

De gezonde school 
Sinds enige jaren dragen wij het predicaat 
Gezonde school. Dit voor de thema’s 
Welbevinden en Voeding. Na drie jaar loopt een 
thema af en moet opnieuw aangevraagd 
worden. Welbevinden loopt nog tot 2021. 
Voeding liep in 2019 af en we hebben vorige 
week gehoord dat onze nieuwe aanvraag 
hiervoor is goedgekeurd. Dat betekent dat we 
ons de komende drie jaar weer mogen 
profileren als een Gezonde school voor het 
thema Voeding.  
 
Rapport en gesprekken  
Op vrijdag 7 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. De oudergesprekken 
zijn op maandag 10 en dinsdag 11 februari. Het rooster voor deze gesprekken wordt u 
volgende week via de mail toegestuurd.  

 
Verjaardagen 
Februari 
9 Lavende – 9 jaar 
18 Freark – 7 jaar 
 
 
 
 
 

Uitnodiging  
Als bijlage bij deze Ynfo is ook een uitnodiging van de Ondersteunings Plan Raad (OPR) 
meegestuurd voor een informatieavond over Passend onderwijs. 
 
Frysk damjen 
Bij deze Ynfo is een een flyer toegevoegd over het Frysk Damjen schooltoernooi op 
dinsdag 3 maart. U kunt uw kind hiervoor opgeven en er kan op school geoefend 
worden met een eigen account. Hoe u dit kunt aanmaken staat op de bijgevoegde 
instructie. Het aanmelden en meedoen met het toernooi gaat verder buiten school om.  
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
Februari 
4 Juf Grietje afwezig – juf Joke Bakker vervangt 
6 Studiedag (leerlingen vrij) 
7 Rapport mee 
10 Juf Anky afwezig – juf Mariska vervangt 
10/11 Oudergesprekken 
14 Spelletjesochtend 
17-21 Voorjaarsvakantie 
 


