
AGENDA 

 
 
• 05 december 2019 alle leer-

lingen 12.00 uur vrij 
 
• 11 december 2019 MR          

vergadering 19.30 uur 
 
• 12 december 2019 Bouwlab 

groep 6-7-8 gaat niet door 
 
• 15 december kerstwandeling 

verzamelen om 15.30 uur op 
het schoolplein 

 
• 19 december 2019 kerstcrea in 

alle groepen. 
 
• 20 december 2019 alle leer-

lingen 12.00 uur vrij 
 
 
 

NIEUWS 

 
 
• Nieuwe leerling en nieuwe juf en meester 
Rianne van harte welkom in groep 1-2. We hopen dat je een  
leuke tijd bij ons op school mag hebben. Vorige week is juf Anje 
gestart. Zij vervangt juf Ida nu ze met zwangerschapsverlof is. 
Juf Anje is op donderdag in groep 3-4-5 en op vrijdag in       
groep 6-7-8. Welkom juf Anje. Tevens komt Jesse twee dagen bij 
ons in de week stage lopen in groep 6-7-8. Welkom Jesse, we 
wensen je een leerzame tijd toe bij ons op school. 
 
• Lief en leed 
Helaas moest juf Fokeline haar na een sport ongeluk ziek       
melden. Het gaat steeds een beetje beter met juf Fokeline.           
Afgelopen dinsdag  heeft juf Fokeline een mooi bos bloemen en 
een kaart met alle namen van alle kinderen en collega’s ontvan-
gen. Volgende week woensdag komt juf Fokeline weer op 
school. Op maandag en dinsdag staat juf Hanneke voor de 
groep, op woensdag juf Fokeline en juf Anje, op donderdag juf 
Fokeline en op vrijdag juf Anje. We zijn blij dat we het zo met     
elkaar hebben kunnen regelen. Invallers zijn schaars op dit    
moment. 
 
• Ouderbijdrage 
De MR heeft afgelopen maand ingestemd om de ouderbijdrage 
te verhogen naar €30,00 per leerling.  
 
• Donateurs 
Als school hebben wij een beperkt budget om nieuw materiaal 

aan te schaffen of budget wat beschikbaar is voor uitjes. Door 

donateurs te werven hopen wij onze inkomsten te vergroten en 

hier meer ruimte voor vrij te kunnen maken. In ’t Skieppesturts-

je plaatsen wij een donateurs opgaveformulier, maar u als ou-

ders van onze leerlingen ontvangt tevens dit formulier per mail. 

Het is vrijblijvend, maar we hopen dat u donateur wilt worden. 
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AGENDA 

 
 

Nieuwe website 
De ontwikkelingen wat betreft de 

nieuwe website liggen niet stil. Vori-
ge week hebben alle directeuren al-

vast kennis met de website gemaakt. 
Het is de bedoeling dat deze vanaf 

januari 2020 gaan gebruiken. 

NIEUWS 

 

• Oud papier 

Als school hebben we met instemming van de MR besloten om 

te stoppen met het verzamelen van het oud papier. De prijs van 

het oud papier is laag en de opbrengsten zijn negatief. De ge-

meente gaat vanaf januari 2020 het oud papier oppakken door 

waarschijnlijk oud papier containers uitdelen. Zij brengen u eind 

december / januari 2020 op de hoogte hoe het nu verder gaat.  

Onze laatste inzameling zal zijn op 16 december 2019. 

• Zwangerschapsverlof juf Ida 

Twee weken geleden is juf Ida met zwangerschapsverlof ge-

gaan. Alle leerlingen mochten raden of het een meisje of een 

jongen zou worden en welke naam de baby dan zou krijgen. 

Spannend! We wensen juf Ida een fijn verlof toe. 
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NIEUWS 

 

• Sinterklaasfeest 
Op donderdagochtend 5 december komt Sinterklaas onze 
school bezoeken. Er ligt op zolder zelfs een matras. Wie zou 
daar overnachten? Is het zwarte piet??  
 
• Verkeer 
Afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het project Verkeer. 

Op allerlei manieren zijn wij aan de slag gegaan. Mooi om te 

zien hoe ijverig en creatief leerlingen zijn. De verkeerskar viel 

erg in de smaak, maar ook de fietskeuring. Kleine problemen 

werden kosteloos door de fietsenmaker in Bolsward verholpen. 

Met de donkere dagen in aantocht is het belangrijk dat we    

veilig te weg op kunnen.  

• Kerstwandeling 

Op zondag 15 december wordt de Kerstviering gehouden.       

Dit jaar zal dit een gezamenlijke viering zijn met Fanfare Eensge-

zindheid, het jeugdkorps de Notenkrakers en XL orkest Tjerk-

werd. Het startpunt van dit gezellige samenzijn is om 15.30u op 

het schoolplein. Vanaf daar lopen we gezamenlijk naar een 

sfeervolle locatie alwaar we gaan genieten van muziek, verhaal 

en toneel. Na afloop kunt u nog nagenieten met een warm 

drankje en een versnapering. (De kerstviering van 19 december 

zoals aangegeven op de kalender komt te vervallen.) 

 

• Kerstcrea—hulpouders gezocht 

Op donderdagochtend 19 december wordt op school de Kerst-

crea gehouden. Extra handen zijn hierbij welkom. Wanneer u in 

de gelegenheid bent om te helpen dan horen wij dat graag. U 

kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht. 
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