
AGENDA 

 
• Woensdag 2 oktober start Kin-

derboekenweek met als thema: 
Reis mee 

• Donderdag 3 oktober groep 1-2 
museum Joure 

• Vrijdag 4 oktober start binnen 
gymnastiek in de sporthal. 
Denk om de juiste kleding  en 
schoeisel 

• Woensdag 9 oktober groep       
3-4-5 museum Joure 

• Woensdag 16 oktober werkt juf 
Anneke in groep 1-2.  

• Donderdag 17 oktober MR   
vergadering 

• Vrijdag 18 oktober afsluiting 
KBW 

• Week 43 Herfstvakantie 
• Maandag 28 oktober start    

thema Verkeer 
• Dinsdag 29 oktober alle leer-

lingen vrij 
• Donderdag 31 oktober ver-

keersflits voor alle groepen  
 
 
 
 
 

NIEUWS 

 
• Start van het schooljaar 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de 
groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvor-
mingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de 
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste 
weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk 
voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. 
Wij noemen dat de gouden weken. In deze weken maken we 
kennis met elkaar, spelen we regelmatig een spel en zetten wij 
de Kanjertraining in. 
 
• Nieuwe schoolkalender 
Aan het begin van het schooljaar heeft u de nieuwe schoolkalen-
der ontvangen. Op de allerlaatste bladzijde staat een onjuiste 
naam bij de voorzitter van de OR. Hinke Ouderkerken heeft de 
rol als voorzitter op haar genomen en Jurjen Koehoorn is lid van 
de OR. 
 
• Gezocht 
Op donderdag 31 oktober 2019 hebben wij schoolbreed ver-
keersflits. Voor groep 1-2 zoeken wij 3 ouders die een groepje 
leerlingen wil begeleiden en voor groep 3-4 zoeken wij 1 hulp-
ouder. Wie wil ons helpen?  
Graag opgeven via de mail reinboge@degreiden.nl 
 
• Ouderavond 
Donderdag 12 september 2019 hebben wij onze ouderavond 
gehouden. Ruim 86% was aanwezig op de ouderavond, een op-
komst waar wij erg blij mee zijn. De ouderavond stond in het 
teken van de Kanjertraining waar ouders werden meegenomen 
in de verhalen en samen konden genieten van de spelletjes. On-
der leiding van de voorzitter van de MR hebben we stilgestaan 
bij de het oud papier geld, schoolschaatsen, klasbord en de 
creamiddag. Tevens werd Yde bedankt voor zijn inzet in de OR. 
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NIEUWS 

 
• Nieuwe leerlingen 
Vlak voor de vakantie kwam Jildau bij 
ons op school. Na de zomervakantie 
zijn Bram, Jimte en Sophie bij ons in 
groep 1 gestart. We wensen jullie al-
lemaal een hele fijne tijd bij ons op 
school! 

 

He hallo, 

Ik ben gevraagd om een stukje voor de 

nieuwsbrief te schrijven. Ik ben Melanie 

Heins, ben 21 jaar en woon in Workum. Ik 

doe de opleiding ‘leraar basisonderwijs’ aan 

de NHLstenden in Leeuwarden. Ik zit in het 

derde jaar van de opleiding en ik kom dit jaar 

stagelopen in groep 3, 4 en 5.  

In mijn vrije tijd ben ik actief met verschillen-

de sporten. Hierbij vind ik het zelf leuk om te 

fierljeppen en te paardrijden. Ook ben ik 

actief bij de turnsport. Hier help ik met het 

begeleiden van kinderen en ben ik jurylid 

voor bij de wedstrijden.  

Het lijkt bij leuk en leerzaam om hier op deze 

school stage te lopen! 

Groetjes, 

Melanie Heins 

 

NIEUWS 

 

• Thema certificaat Voeding - Eu fruit 
Als school gaan wij dit schooljaar aan de slag met het certificaat 
voeding van de gezonde school. Eén van de mogelijkheden is 
om je in te schrijven voor EU—fruit. Twintig weken lang krijgt 
de school fruit / groente. Deze week hebben wij te horen gekre-
gen dat wij zijn ingeloot. We starten op 11 november 2019 met 
gezamenlijk fruit eten in de groepen. Dat betekent dat de kin-
deren vanaf dan geen fruithap (om 10.00 uur) mee hoeven te 
nemen naar school. Het project eindigt op 19 april 2020. In de 
volgende nieuwsbrief meer informatie. 
 
• Inval zwangerschapsverlof juf Ida + wisseling leerkrach-

ten 
Halverwege november gaat juf Ida met zwangerschapsverlof. 
Intern hebben we hier overgesproken. Het plaatje ziet er als 
volgt uit: 
*Groep 3-4-5: maan-, dins-, woens– en vrijdag juf Titia en op 
donderdag juf Anje Bijma.  
*Groep 6-7-8: maandag tot en met donderdag juf Fokeline en 
op vrijdag juf Anje Bijma.  
Juf Anje is geen onbekende voor ons en heeft al een aantal ke-
ren bij ons ingevallen.  
 
• Skieppesturtsje 
Groep 1-2 heeft een bijdrage geleverd aan de eerste uitgave. 
We wensen u alvast veel leesplezier. 
 
• Ouderhulplijst 
Alle formulieren zijn ingeleverd en we zijn blij met al uw hulp! 
De OR heeft alle opgaven in een schema uitgewerkt. Dit schema 
hangt in de keuken. Belangrijk om te vermelden is dat Wanda 
Bakker het vervoer regelt naar een excursie. U krijgt op tijd be-
richt wanneer u bent ingedeeld.  
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