
AGENDA 

 

* Maandag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij 

* Dinsdag 4 oktober start Kinderboekenweek 

* Vrijdag 7 oktober gaan de groepen 6-7-8 

ontbijten met de burgemeester van SWF 

* Vrijdag 28 oktober afsluiting Kinderboeken-

week met bezoek van Lida Dijkstra. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Mirthe Zijsling is na de zomervakantie in 

groep 1 gestart. Esmee Bakker start voor de 

herfstvakantie in groep 1.  

Welkom Mirthe en Esmee. We wensen jullie 

heel veel plezier bij ons op school. 

 

Actie—nieuw speeltoestel 

We willen het schoolplein gaan veranderen. 

Samen met de kinderen en gemeente kijken 

we wat haalbaar is. Eén van de speeltoestel-

len (klimrek) zal vervangen moeten worden 

en daarom gaan alle kinderen een mooie 

tekening maken. Deze tekening wordt ge-

drukt op  kerstkaarten, broodbakjes etc. Met 

deze actie hopen we geld op te halen voor 

het nieuwe speeltoestel. Binnenkort ontvan-

gen alle ouders meer informatie via Klas-

bord, doet u ook mee?  

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken onderweg; de ‘kop is er-

af’. Mooi om iedereen weer op school te kunnen begroeten en we hopen er 

een goed jaar met zijn allen van te maken. We zijn gestart met 37 leerlingen. 

Dit jaar komen nog twee meiden bij ons in groep 1.  Het leerlingenaantal 

komt uit op 39 leerlingen, maar er staat een huis te koop dus wie weet... 

Gelukkig kunnen we weer ‘gewoon’ naar school, maar corona is er nog wel. 

Corona, is niet meer heel erg ziekmakend, maar steekt zo nu en dan de kop 

omhoog. De ziekte is nog steeds erg besmettelijk. We vragen u als ouders 

dan ook om bij verkoudheidsklachten het kind te testen. Geen corona, dan 

mag het kind naar school. Wilt u liever niet testen en uw kind heeft wel 

klachten, houd het dan even thuis voor de zekerheid. Zo zorgen we dat we 

niet allemaal tegelijk ziek worden en een klas naar huis moeten sturen. Het 

tekort aan invallers is ook voor komend schooljaar nog niet opgelost. Het 

blijft soms passen en meten om, bij afwezigheid van leerkrachten, de inval te 

regelen. En (steeds vaker) kan het zo zijn dat er helemaal niemand beschik-

baar is. In het uiterste geval kan het gebeuren dat een leerkracht zich ’s och-

tends ziek afmeldt en er geen invaller is. In dat geval, en er is geen andere 

oplossing mogelijk, kunnen de kinderen niet naar school. We vragen u daar-

op voorbereid te zijn en opvangmogelijkheden achter de hand te houden. 

We melden dit uiterlijk om 7.45 uur via de mail en via Klasbord. We hopen 

uiteraard dat het niet gaat gebeuren, maar we kunnen er ook maar beter op 

voorbereid zijn. Mocht u gebruik willen maken van gratis coronatesten dan 

liggen deze op school voor u klaar.  

 

Elke nieuwe leerling die wordt aangemeld en eens per twee jaar vullen alle 

ouders het beeldformulier in. Vorig schooljaar hebben alle gezinnen dit   

formulier ingevuld en aangegeven of leerlingen bijvoorbeeld wel of niet in 

de schoolgids mogen worden geplaatst met foto of als er bijzonderheden 

zijn. U kunt als ouders uw keuze op elk moment wijzigen. Mocht u dat willen 

of willen weten wat u heeft ingevuld loopt dan gerust even binnen. 
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NIEUWS  

 

Kanjermethode—week tegen het pesten 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de Gouden weken speelt de Kanjertraining een grote 

rol. Waarom de Kanjertraining? Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zich-

zelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale 

situaties. Op de website vindt u ons Kanjerpestprotocol. Deze week hebben we hier in de groepen extra 

bij stil gestaan. Het is namelijk de week tegen het pesten. Pesten keuren we niet goed. Het is belangrijk 

dat we met elkaar in gesprek gaan om elkaar te leren begrijpen, want iedereen hoort erbij! 

 

 

Schoolfruit 

Yes! Het is weer gelukt. Vanaf 5 september tot en met 10 februari 2023 ontvangen wij 

weer drie dagen in de week schoolfruit op school. Een mooi project waar wij graag aan 

meedoen. Elke week proeven we weer andere fruit- en groente soorten.  

 

Engels 
Vorige week hebben we onze derde cursusmiddag Engels gevolgd. Op dit moment bieden we 
Engelse les aan vanaf groep 1 tot en met groep 8. Ieder op eigen niveau. In groep 1-2-3 stond 
de squirrel (eekhoorn) centraal. Wat is een squirrel? Wat doet dit diertje? 
 
 
Rekenen 
Woensdagmiddag hebben wij als team de eerste rekencursus gehad. Deze cursus is gericht op 
de implementatie van de nieuwe methode Alles Telt Q (ATQ). Hierin worden we ondersteunt 
door een externe partij.  
 
 
 
 
 

Ouderhulplijsten 
Wat fijn dat bijna alle ouders de ouderhulplijst hebben ingeleverd. OR lid Jurjen heeft ze voor ons uit-
gewerkt in een overzichtelijk schema. Mocht een activiteit zich voordoen dan nemen wij altijd nog  
contact met u op. 
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NIEUWS  

 

Hoi! 

Ik ben meester Renzo, ik kom dit jaar stagelopen bij jullie in groep 6/7/8.  
Zelf zit ik in het derde jaar van de Pabo, dit is de opleiding die ik doe om uiteindelijk meester te worden! 
Ik woon in Sneek samen met mijn ouders en mijn broertje en zusje, ook hebben wij twee huisdieren.   
Onze kat heet Lexy en onze hond Izzy. Mijn grote passie is voetbal, tot vorig jaar heb ik gevoetbald in een 
vriendenteam en ik vind het ook erg leuk om naar voetbalwedstrijden toe te gaan!  
Op het moment zit ik alleen nog op tennis, dit doe ik nu ongeveer een jaartje. Verder vind ik het erg leuk 
om met vrienden af te spreken of leuke dingen te doen met mijn vriendin.  
Ook vind ik reizen erg leuk en wil ik zoveel mogelijk zien van de wereld. Als bijbaantje werk ik als leiding-
gevende bij de Poiesz in IJlst.  
 

Hopelijk zijn jullie nu iets meer te weten gekomen over mij   
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GROEPSNIEUWS  

 
 
 
Groep 1-2-3 
We zijn dit jaar begonnen met 12 kinderen. We zijn gelijk aan het werk gegaan met de groepsvorming door veel 
samen te werken en spelen. We hebben al 5 keer een verjaardag gevierd! Het eerste thema was Vakantie. We zijn 
naar de camping in Witmarsum geweest. Nu werken we over insecten en kriebelbeestjes. Groep 3 begint al leuk te 
lezen en rekenen. We zijn op eekhoornexpeditie gegaan in Oudemirdum. De uitstapjes zorgen ook voor het vor-
men van een groep. Een goed begin van het jaar! 
 

 

Groep 4-5 

In de afgelopen gouden weken van de week tegen het pesten zijn er uitstapjes, spelletjes, gesprekken en spelacti-

viteiten gedaan om een fijne groep te vormen. Het geeft veel plezier en een fijne sfeer in de groep. 
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Groep 6-7-8 

Het is alweer vijf weken geleden dat we allemaal weer naar school gingen, omdat het moest, omdat we er werkten, omdat we 

het leuk vonden of natuurlijk een combinatie hiervan. Voor deze meester was het een combinatie van alle drie. Wat ook uit 

een combinatie van drie bestaat, is onze totaal vernieuwde groep 678. Met vijf jongens en twee meisjes is er een hele andere 

energie (dynamiek) in de groep gekomen. Opeens zijn er broertjes en een zusje bijgekomen en zijn er een zus en broer weg... 

Dat is toch opmerkelijk! Laten we die andere drie vooral niet vergeten! 

Met deze nieuwe groep kinderen die elkaar al lang kent zijn we dit schooljaar gestart. We zijn vrij snel begonnen met werken 

volgens het weekoverzicht en het planblad. Dat was voor iedereen –ook voor de meester- een hele puzzel. Na deze eerste 

weken mag ik wel zeggen dat alles best heel goed draait. Mijn complimenten aan allen die daaraan bijgedragen hebben! 

Na de school kregen alle nieuwe leerlingen en Tieme uit groep 7 een huisbezoek. Die huisbezoeken waren vooral heel open-

hartig en gezellig! Bij een aantal was het zelfs extra gezellig, want meester Renzo ging ook mee op de dagen dat er een bezoek 

gepland stond en hij ook op school was!  

Nieuw in onze groep is dus meester Renzo. Hij stelt zich op een ander plekje in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Meester 

Tseard is na een heel fijn jaar aan het lesgeven en uitpuffen in Thailand. Meester Renzo neemt het stokje niet over. Hij gaat 

andere dingen op zijn manier doen.  

In de klas staat niet alles zó anders als vorig jaar. Toch zijn er veel dingen veranderd of aangepast. Ik ga niet alles opsommen, 

maar de nieuwe rekenmethode verdient hier wel een plekje. Die is bijna helemaal digitaal en had een paar opstartproblemen. 

Die problemen zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. In ieder geval zover, dat we prima aan het werk kunnen blijven!  

Voordat ik ga afsluiten wil ik nog even de vrijdagmiddag beschrijven. Nadat iedereen zijn werk van de week heeft afgemaakt is 

het voor een buitenstaander een groot kippenhok. Iedereen is met iets bezig, maar niet allemaal hetzelfde! Onder begeleiding 

van juf Melanie, meester Renzo en deze meester zijn de kinderen druk aan de slag met het opschilderen van 'puzzeltafels' en 

een door hunzelf geschuurde tuinset. Daarnaast maakt iedere groep (5, 6, 7 én 8 apart) een eigen groeps- schilderij en zijn ze 

bezig met techniekmateriaal als LegoWeDo, Lego, Berg en Infento! 

Kom maar eens binnen. Je bent welkom! 
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