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Woensdag 6 oktober 2021 
 
Inspectiebezoek 
Volgende week dinsdag 12 oktober komt de onderwijsinspectie bij ons op school voor een 
themabezoek. Het thema dit keer is ‘Leskwaliteit’. Het onderzoek wordt afgenomen door 
inspecteur Hester Deelstra en bestaat uit lesobservaties in alle groepen en gesprekken 
met de directie. Er wordt met name gekeken naar lesklimaat, klassenmanagement, 
instructie, afstemming, zelfregulerend leren en lesresultaat. Omdat het een themabezoek 
is wordt er door de inspectie geen verslag van gemaakt, maar worden de bevindingen 
besproken met de directie. 
 
Luizenmoeder 
Het duurt nog wel even, maar aan het einde van dit schooljaar stopt Brenda Veenstra 
als ‘luizenmoeder’. We hebben dus een vacature  voor een nieuwe luizenmoeder/-
vader. Ouders die ons hier mee willen helpen, kunnen dit melden bij school en omdat 
het schooljaar nog niet zo heel lang onderweg is, biedt dit ook de mogelijkheid om 
alvast een aantal keren mee te draaien met de huidige luizenmoeders. Meer informatie 
over wat het precies inhoudt en hoe vaak er een luizencontrole is, kunt u krijgen via 
Brenda Veenstra of via school. 
 
Dierendag 
Wat een gezelligheid op het schoolplein afgelopen maandag. Het was dierendag en 
daarom mochten de kinderen hun huisdier laten zien. Onder andere een pony, honden, 
een schaap en heel veel knuffels hebben we gezien.  
 

Jarigen 
Oktober 
2 Thom (8 jaar) 
5 Juf Sybrig 
14 Ylse (8 jaar) 
16 Emma (9 jaar) 
16 Jelmer (7 jaar) 
18 Lieke (11 jaar) 
19 Jens (9 jaar) 
20 Lieuwe (7 jaar) 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 
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Afscheid Sven en Finn 
We nemen vandaag afscheid van Sven en Finn. Ze zijn vandaag voor het laatst en starten 
volgende week op de Súdwester in Sneek. We wensen beide mannen veel plezier in Sneek 
en hopen dat ze daar snel hun plekje gaan vinden. 
 
Doekoe-actie 
Voor de vakantie is er bij de Coop flink gespaard voor de Doekoe-actie en onlangs konden 
we het speelmateriaal ophalen. We willen alle spaarders heel hartelijk danken! Op 
Klasbord is een foto geplaatst van het bijelkaar gespaarde speelmateriaal. 
 
Excursie 
Komende vrijdag 8 oktober gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw op excursie 
naar de Kloosterhoeve in Lidlum (zorg- en educatieboerderij). Graag de laarzen aan of 
meenemen deze dag.  
  
Kinderboekenweek 
Vandaag, woensdag 6 oktober, zijn we gestart met Kinderboekenweek. Het thema van dit 
jaar is: Worden wat je wil. Het gaat vooral over beroepen en dromen over later. Als 
opening kregen we bezoek van de wijkagent Rudmer Bruinsma. Hij heeft de kinderen van 

alles verteld over het beroep van politieagent. Op 
vrijdag 15 oktober eindigt het voor ons en sluiten we 
de Kinderboekenweek af. Tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten 
waarbij het leesplezier en het thema van dit jaar 
centraal staan.  
 
Herfstvakantie 
We hebben het idee dat we nog maar net zijn gestart, 
maar de eerste vakantie komt er alweer aan. Van 18 
tot en met 22 oktober 
hebben de kinderen 
herfstvakantie en kunnen ze 
lekker even uitwaaien. Veel 
plezier!  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
Oktober 
6 Start Kinderboekenweek 
8 Excursie Kloosterhoeve 
12 Inspectiebezoek 
15 Einde Kinderboekenweek 
18-22 Herfstvakantie 
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