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Openbare basisschool 

       
                                                                                                                   Nieuwsbrief 1 

Midsland, 5 september 2017 

 

Beste ouders en verzorgers,  

Schooljaar 2017-2018 van start 

Schooljaar 2017-2018 is van start! De kinderen hebben er zin in en wij ook!  

We zijn gewisseld van lokalen. Het handenarbeidlokaal is opgeknapt en kan weer optimaal gebruikt worden. En 
een aantal leerkrachten doen dit jaar een ander groep dan voorheen. We verwelkomen een flink aantal 
kinderen in groep 1, 5, 7 en 8. We starten het schooljaar met 86 kinderen!  

 

Maar we hebben nog meer belangrijke speerpunten:  

• In het kader van gepersonaliseerd leren gaat groep 7/8 dit schooljaar de tablet invoeren voor het 
digitaal verwerken van de leerstof op het gebied van rekenen,begrijpend lezen, taal en spelling. 
Kinderen kunnen meer op eigen niveau verwerken en de leerkracht heeft snel een overzicht van 
de resultaten en kan desgewenst tijdig bijsturen.  

• Dit schooljaar willen wij starten met de verrijking van ons schoolplein tot een beleefplein. Samen 
met de kinderen, de ouders en de “buren” gaan wij dit vorm geven en ontwikkelen als bv. een 
moestuin, een fruit-pluktuin, een droomplek, een timmerplek enz.  

• In 2018 zullen de groepen 1-8 gaan werken met IPC (International, Primary Curriculum). IPC werkt 
met een duidelijke structuur door de hele school. De kinderen werken aan zelfvertrouwen, begrip 
en ontwikkeling in nationale en internationale context. Zij mogen samenwerken, verwonderen, 
ontdekken, experimenteren, concluderen en presenteren. Met eigentijdse thema’s werken de 
kinderen aan kennis-, vaardigheids- en inzichtdoelen. Dat doen zij op integratieve wijze met de 
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek), de creatieve vakken, ICT en de 
lichamelijke ontwikkeling. De kerndoelen zijn hierin geborgd. ·  
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De ouders zullen in al deze ontwikkelingen informatief en actief betrokken worden. Hun mening doet er toe. 
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we er samen een plezierig en succesvol schooljaar van maken!  

Op ’t Hunnighouwersgat werken we aan toekomstgericht Next Level onderwijs om onze kinderen mee te 
laten groeien in een veranderende samenleving.  
 
Persoonlijke KLEUR , SAMEN en VERTROUWEN zijn daarbij de kernwoorden. 

 
Personele bezetting en rooster 2017-2018 

 

 Groep 1-2 

email: 

corien.bijlsma@opot.nl 

Groep 3-4 

email: 

gertjan.bijlsma@opot.nl 

Groep 5-6 

email: 

simone.dahmes@opot.nl 

Groep 7-8 

email: 

barbara.ijskamp@opot.nl 

Maandag Corien Bijlsma Gert-Jan Bijlsma Anita van Rees  / 

Marianne Schot vervangt 

Barbara IJskamp 

Dinsdag Corien Bijlsma Gert-Jan Bijlsma Simone Dahmes Barbara IJskamp 

Woensdag Corien Bijlsma Gert-Jan Bijlsma Simone Dahmes Barbara IJskamp 

Donderdag Corien Bijlsma Gert-Jan Bijlsma Simone Dahmes Barbara  IJskamp 

Vrijdag Janneke Baarslag ochtend Gert-Jan  

Bijlsma  

middag Janneke 

Baarslag 

Simone Dahmes Barbara IJskamp 

Vakleerkracht gymnastiek: Arine van der Zee op dinsdagmiddag en vrijdagochtend voor alle groepen m.u.v. de zwemmende groep. 

Verzoek om de kinderen gymkleding mee te geven en lang haar niet los te dragen tijdens de gymles. Groep 1-4 graag zonder gymschoenen 

i.v.m. stimulatie van de ontwikkeling van de voeten en groep 5-8 met gymschoenen i.v.m. bescherming bij spelvormen. 

Schoolzwemmen: Het schoolzwemmen begint voor onze school weer vanaf dinsdag 5 september voor de groepen 3-8. In de jaarkalender 
staat vermeld welke groepen aan de beurt zijn. De zwemtijd voor onze school is op dinsdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. Voor hulpouders: 
we vertrekken met de bus om 11.40 uur. Het eten en drinken (de lunch) wordt op een ander moment met de zwemmende groep geregeld. 
 

Locatiedirecteur:                   Ellen Melchers is van dinsdag tot en met donderdag aanwezig. Email: ellen.melchers@opot.nl 

Interne begeleiding:             Anita van Rees is op dinsdag en woensdag aanwezig. Anita wordt vervangen                                

                                                  door Marianne Schot. Email: marianne.schot@opot.nl 

Onderwijsassistenten:         Sjoukje Reinigert van maandag- tot en met donderdagochtend voor groep  1/2.        

                                                  Tessa Huizing komt als stagiaire in groep ½ op woensdag tot en met vrijdag                                                                   

                                                  Annalies Abma van maandag tot en met donderdag voor de groepen 3-6. 

Administratie:                        Marlies de Breed op donderdag 

Juf Sabine van het OCRN gaan wij op dinsdag missen op onze school voor haar dyslexiebegeleiding. Zij is verhuisd naar de Brede School op 

West. Onze lokalen en extra ruimtes zijn meer bezet op de dinsdag. Dit betekent dat de kinderen die door haar worden begeleid naar West 

moeten en dat dat ook wel onder schooltijd kan gebeuren. Voorgaande jaren gold deze reistijd voor alle andere scholen. Nu zijn wij aan de 

beurt. 
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Jaarkalender en schoolgids 2017-2018 
 
Jaarkalender 2017-2018 
Onze jaarkalender is de eerste schooldag uitgedeeld aan alle oudste kinderen. Alle belangrijke data staan in de 
kalender vermeld, zodat u er rekening mee kan houden. De jaarkalender staat ook op de website. 
 
Schoolgids 2017-2018 
De schoolgids staat eveneens op de website en sturen we u mee met deze nieuwsbrief. Desgewenst kunt u een 
papieren versie aanvragen.   

 
Schoolreisjes groepen 3-6 op 13 september en svhoolkamp groep 7/8 van 13 t/m 15 september 
Binnenkort gaan de groepen 3 tot en met 6 op schoolreisje op 13 september. De bestemming is bijzonder: 
Speel- en Dierenpark Sanjesfertier in Veenwouden. Rederij Doeksen sponsort de helft van de veerdienst-
kosten. Hoe alles geregeld gaat worden hoort u via de leerkrachten. 
 
Groep 7/8 gaat van 13 tot en met 15 september op het driedaagse schoolkamp. Zij gaan naar de zeilschool Us 
Untwyk in Uitwellingerga. Ook die informatie volgt via de leerkracht. 
 
Collegetoer Andre Kuipers groepen 6-8 op maandag 11 september 
Maandagochtend 11 september is het zo ver: dan komt André Kuipers naar Terschelling voor alle groepen 6 tot 
en met 8. Op het Maritiem Instituut Willem Barentsz  wordt van 10:30 - 11:30/12:00 een collegetoer 
gehouden. De kinderen reizen per fiets. Juf Annalies zal voor groep 5 zorgen.  

Er is de mogelijkheid om vragen in te sturen die mogelijk beantwoord worden. NEMO biedt ook lesmateriaal 
aan dat naadloos aansluit bij André’s verhaal.  

Beestenmerk 14 september 
In de jaarkalender waren wij een week te vroeg, maar op 14 september hebben wij de Beestenmerk in 
Midsland. Traditioneel starten wij om 10.15 uur met de lessen op school, zodat iedereen in de gelegenheid is 
om de Beestenmerk te bezoeken. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen voor opvang op school welkom, wanneer u 
niet in de gelegenheid bent om samen met uw kind naar de Beestenmerk te gaan. 

Weken van de oudervertelgesprekken 18 t/m 29 september 
Voor de vakantie hebben de leerkrachten hun groep middels een overleg aan de nieuwe groepsleerkracht 
overgedragen. Als school maken we echter ook graag gebruik van de expertise van ouders: zij zijn de 
ervaringsdeskundigen als het over hun kind(eren) gaat, zij kennen hun kind(eren)  het best. Graag horen wij 
over uw ervaringen en verwachtingen: hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind? Waarin vindt u uw 
kind een kei? Wat zijn volgens u aandachtspunten voor school m.b.t. de ontwikkeling van uw kind? Wat werkt 
goed en wat werkt niet goed in de benadering naar uw kind?  
 
Alle ouders krijgen binnenkort een uitnodiging met datum en tijd voor een ouder-vertel-gesprek met de 
leerkracht van uw kind (eren). Deze gesprekken worden in de week van 18 tot en met 29 september gehouden.  
Bij de uitnodiging ontvangt u ter voorbereiding tevens een vragenlijst.  Deze vragenlijst vormt het uitgangspunt 
voor het gesprek. Wij vragen u deze vragenlijst vooraf bij de betreffende groepsleerkracht in te leveren, zodat 
hij of zij zich kan voorbereiden. 
 
Overleg en start werkgroep beleeftuin op 21 september om 14.45 uur 
In het afgelopen schooljaar kreeg de school 1900 euro van de TSO om ons schoolplein te verrijken tot een 
beleefplein. Op de ouderavond in maart is daar al druk over gebrainstormd.  
 
Dit schooljaar willen wij de dromen graag vorm gaan geven. Een aantal ouders hebben zich al opgegeven om 
mee te helpen, maar alle hulp op allerlei gebied (materialen, plannen, maken, plannen uitvoeren, kinderen 
helpen enz.) is welkom. 
 
Op 21 september nodigen wij u uit voor de aftrap van deze werkgroep. Lukt dat niet dan kunt u ons ook altijd 
mailen: Ellen.Melchers@opot.nl 
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Kinderpostzegels groep 7/8 27 september 
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen 
zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 
1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Ruim 160.000 kinderen uit de 
hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander. Naast 
leerzaam is de actie ook vooral erg leuk. Dat vinden leerlingen, maar ook leerkrachten. Zij waarderen de 
Kinderpostzegelactie met een 7,7 en dat is de hoogste score van de scholenacties in Nederland. 
 
Vanaf 27 september gaan de leerlingen uit groep 7-8 weer langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen.  
De bestellingen zullen begin november per post worden bezorgd.  
 
Inzage jaaroverzicht OR 
Van 8.15 tot 9.30 zijn op 3 oktober afgevaardigden van de Ouderraad op school in de personeelskamer met de   

jaarstukken en het financieel jaarverslag van de OR. Ouders zijn welkom voor inzage, vragen en suggesties. 

Kinderboekenweek Gruwelijk Eng van 4 t/m 11 oktober 
Wij vieren de kinderboekenweek van 4 tot en met 11 oktober. Het thema dit jaar is: Gruwelijk Eng!  
De hele week worden in en buiten de eigen groep naast de normale lessen activiteiten georganiseerd rond dit 
thema en ter leesbevordering.  
Ons programma: 

• woensdag 4 oktober: gezamenlijke opening  

• woensdagmiddag 4 oktober: voor de groepen 3-8 leesmarathon. De kinderen nemen hun favoriete 
boek en geriefelijke spullen mee om in de school een fijne leesplek te maken met als doel om zo lang 
mogelijk te gaan lezen 

• woensdag 11 oktober: gezamenlijke afsluiting met de boekenmarkt. Tijdens de boekenmarkt mogen 
kinderen tweedehandsboeken kopen en verkopen. In alle klassen worden “marktkraampjes” gemaakt 
waar kinderen hun boeken kunnen verkopen of voor een klein bedrag een boek kunnen kopen. Voor 
de kinderen van groep 1 tot en met 4 is de hulp van een ouder/familielid of oudere broer of zus bij het 
verkopen van boeken op de boekenmarkt noodzakelijk. Kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 mogen 
zelfstandig hun boeken verkopen. Denkt u eraan uw kind wat geld mee te geven die dag? 
 

 

Belangrijke data komende tijd 
  

8-10 september Rock &Roll weekend 

14 september  Beestenmerk. Aanvang school: 10.15 

11 september  Luizenpluis 

maandag 11 september  Collegetoer voor groep 6-8 door André Kuipers 
Fietsen mee! 

Maandag 11 september start HVO groep 5/6 om de week 

dinsdag 12 september  
19.30-20.30 uur 

informatieavond groep 1/2 

woensdag 13 september schoolreisje groepen 3-6 

woensdag 13 september 
19.30-20.30 uur 

informatieavond groep 3/4 

van 13 tot en met 15 september driedaags schoolkamp groep 7/8 

maandag 18 september start HVO voor groep 7/8 om de week 

van 18 t/m 29 september  weken voor de oudervertel-gesprekken. De uitnodiging volgt. 

Donderdag 21 september start plusklas 

donderdag 21 september  
14.45 uur 

overleg beleeftuin met ouders 

woensdag 27 september kinderpostzegels groep 7/8 

dinsdag 3 oktober 
8.15-9.30 uur 

inzage jaaroverzicht OR 

woensdag 4 oktober opening Kinderboekenweek thema  “Gruwelijk eng 
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 middag leesmarathon voor groep 3-8 (boek mee en lekkere spullen 
om te liggen en te zitten) 

woensdag 11 oktober 
13.15-14.15 uur 

afsluiting kinderboekenweek Boekenmarkt. Ouders zijn welkom. 
Boeken en geld mee 

 donderdag 19 oktober  middag lampioncrea voor de groepen 1-8 

vrijdag 20 oktober studiedag team 

van 21 oktober t/m 5 november herfstvakantie 

 
 
 
Namens het team, 
 
Ellen Melchers 
Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 


