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Jubileum juf Anky
Op vrijdag 9 oktober viert juf Anky haar 40-jarig jubileum als juf en dit laten we
uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. ’s Ochtends wordt juf vanuit Leeuwarden
opgehaald in een hele bijzondere auto. Zo rond 8.25 uur zal juf bij school arriveren en
samen met de kinderen en ouders willen we haar
een hele hartelijke ontvangst geven. Zou u ervoor
willen zorgen dat de kinderen in ieder geval om
8.25 uur aanwezig zijn? Om 9.00 uur gaat het
feest pas echt los met de Coolkids-party! De
Coolkids-party zorgt voor een voorstelling die
helemaal in het teken staat van feest en dat belooft wat. We hebben er nu al zin in… Na
de pauze gaat iedereen terug naar het eigen lokaal en gaat de bovenbouw naar
Leeuwarden voor het schoolschaatsen. De schooltijden zijn deze dag net als anders.
Dierendag
Komende zondag 4 oktober is het dierendag en we willen hier graag op maandag 5
oktober nog even aandacht aan besteden. Iedereen mag op maandag 5 oktober
zijn/haar eigen huisdier mee naar school nemen en deze
aan de andere kinderen laten zien. Dit doen we net als vorig
jaar buiten op het schoolplein en tot ongeveer 8.45 uur
verandert het schoolplein dus weer voor eventjes in een
heuse dierentuin. Zo rond 8.45 uur kunnen alle dieren mee
naar huis en gaan de kinderen naar binnen. Denkt u wel aan
het welzijn van de dieren zelf? Knuffels mogen de hele dag
mee de school in.
Kinderboekenweek
Woensdag 30 september a.s. start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is; En
toen?
We gaan tijdens de Kinderboekenweek terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
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tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het
lezen van boeken!
Net als ieder jaar is er ook weer een lied gemaakt bij het thema. U kunt het lied
beluisteren via deze link. Dit lied gaan we op school ook vast wel een paar keer
meezingen. Tijdens de Kinderboekenweek doen we verschillende activiteiten die te
maken hebben met lezen en/of het thema. We maken komende woensdag gezamenlijk
een start en sluiten donderdag 8 oktober De Kinderboekenweek weer af. Vanwege de
coronamaatregelen kan dat dit keer helaas niet samen met de ouders.
Omgekeerde oudergesprekken
Het is alweer een paar weken geleden, maar de leerkrachten hebben de omgekeerde
oudergesprekken als zeer plezierig ervaren. Toch nog wel even het vermelden waard.
Jarigen
Oktober
2
Thom (7 jaar)
14
Ylse (7 jaar)
16
Emma (8 jaar)
16
Jelmer (6 jaar)
18
Lieke (10 jaar)
19
Jens (8 jaar)
20
Lieuwe (6 jaar)
Nieuwe leerling
Op 21 september jl. is Menno 4 jaar geworden. Feest natuurlijk en bovendien naar de
basisschool. Welkom Menno! Leuk dat je er bent en veel plezier bij juf Mariska en juf
Anky.
Koelkast
In de gang bij de computers staat sinds enige tijd een koelkast. Alle kinderen mogen
hier gebruik van maken. ’s Ochtends kunnen kinderen, die dat willen, hun drinken in
een eigen groepsbak zetten en deze bak wordt vervolgens in de koelkast geplaatst. Zo
is er voor de belangstellenden altijd gekoeld drinken voor in de pauze beschikbaar.
AVG
Vorig jaar heeft u het AVG-formulier ingevuld waarop u kon aangeven of er wel of niet
foto’s van uw kind(eren) op internet, Klasbord of social media geplaatst mogen worden.
Deze toestemming is in principe geldig voor de
Agenda
duur dat uw kind op school zit, maar kan altijd
aangepast worden. Wilt u uw voorkeuren
September
wijzigen, dan kunt u bijgevoegd formulier
30
Start Kinderboekenweek
invullen en op school inleveren. Hebben wij
geen ingevuld formulier van u, dan gaan we er
Oktober
vanuit dat er geen toestemming is voor alle
2
Schoolschaatsen groep 6/7
gevraagde onderdelen.
5
Dierendag
Pleincommissie
De pleincommissie is vorige week voor de eerste
keer bij elkaar geweest. Deze commissie gaat
kijken naar wat er nodig is om het schoolplein te

8
9
9
12-16

Afsluiting Kinderboekenweek
Schoolschaatsen groep 6/7
40-jarig jubileum juf Anky
Herfstvakantie
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laten voldoen aan de actuele (veiligheids)eisen en naar mogelijkheden om het hier en daar
een beetje op te pimpen. In de commissie zitten: Nynke Tinga, Cornelis Veenstra, juf
Sietske, juf Grietje, juf Elizah en meester Jan Jacob.
Zwanger
We kregen ook nog een leuk nieuwtje van juf Elizah te horen; zij is namelijk zwanger.
Vorige week hebben de kinderen van de bovenbouw het van juf zelf gehoord. Daar
moesten ze eerst wel allerlei ingewikkelde vragen en puzzeltjes voor oplossen, maar de
uitkomst was een grote verrassing. Gefeliciteerd juf!
Herfstvakantie
Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober is het herfstvakantie. Iedereen is
deze week vrij.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra
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