
 

                                                                                                    Nieuwsbrief 1-10-2019 

Beste ouders/verzorgers,        

Momenteel zijn er weer nieuwe kinderen aan het ‘wennen’ in groep 1/ 2. Jarno en Jasper 

komen afwisselend ‘s ochtends op school in de groep van juf Grietje en juf Sjoukje. We 

wensen ze een hele fijne tijd toe bij ons op school.   

Kinderboekenweek 

Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis 

mee!   

Woensdag 2 oktober is de opening van de Kinderboekenweek om 12.30 uur in de hal voor 

alle kinderen. Aansluitend houden we onze leesmarathon. Alle kinderen gaan deze middag 

lekker lezen op een gezellig plekje in de school. Kinderen mogen voor die dag lekkere 

dekens, zitzakken, kussens meenemen en een lievelingsleesboek (voorzien van naam). 

Kleuters worden gekoppeld aan een leerling van de bovenbouw.   

Maandag 7 oktober is er een Boekenmarkt van 13.30-14.15 uur. De kinderen mogen eigen 

boekjes verkopen en van anderen kopen. Ouders zijn natuurlijk welkom. Als het niet lukt 

voor de onderbouw laat het even weten aan de leerkracht van uw kind.  

• Richtlijn prijs boeken: 0,10-1,00 euro. Duurdere boeken niet meegeven. 

• Klaarzetten vanaf is om 13.15 uur Groep 1-4 in speelzaal, groep 5-8 in hal. Zelf 

kleedjes meegeven om op te zitten.  

• We ruimen op als de bel gaat en dan mag je met je ouder(s) mee naar huis. 

• Niet verkochte boekjes graag weer meenemen. 

Stagiaires 

Op dit moment hebben we 2 stagiaires op school.  Lennard Geerts  loopt stage in groep 1 /2  

en Maud Kromhout-van der meer komt vanaf volgende week in groep 5/6. Beiden zijn op 

dinsdag op school.  

 

Jaarverslagen mr en or 

Donderdag 3 oktober stuur ik u de jaarverslagen van de or en de mr per mail toe. Op 

woensdagochtend 9 oktober is er weer een koffieochtend van 8.15 tot 9.00 uur. 

Heeft u vragen over de jaarverslagen dan kunt u die hier stellen aan leden van de or en de 

mr. 



 

Schoolreizen 

De kinderen van de groepen 3 t/m 6 en 7/8 hebben een heerlijke tijd beleefd op hun 

schoolreizen. Extra blij waren wij toen we hoorden dat Rederij Doeksen een deel van de 

overtocht wilde sponsoren. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Boomwhackers 

Op donderdag 12 september kregen we een cheque van de West Aleta Singers voor de 

aanschaf van Boomwhackers. 

Dit zijn meerkleurige plastic buizen in verschillende toonsoorten. Hiermee moet je ergens 

tegenaan slaan of op slaan om geluid te maken. Met deze buizen kan je ritmes en melodieën 

spelen. 

Juf Annalies en 4 kinderen van onze school en 1 van obs ‘t Jok zijn naar de uitvoering van de 

West Aleta Singers geweest om de cheque in ontvangst te nemen. Ook hebben ze laten 

horen wat je er mee kunt doen. Met zijn vijven hebben de kinderen voor een overvolle zaal  

‘vader Jacob’ gespeeld, en dat na nog maar 10 minuten geoefend te hebben. 

Ondertussen heeft groep 5/ 6 al 2 lessen gehad van meester André van het SMOT ( Stichting 

Muziek Onderwijs Terschelling)  met de boomwhackers en de kinderen zijn heel enthousiast. 

Het is de bedoeling dat alle groepen kennis gaan maken met de Boomwhackers in hun eigen 

groep. Juf Annalies gaat deze muzieklessen verzorgen. 

 

 

 



 

Engels 

Sinds de start van dit schooljaar krijgen alle kinderen 1 x per week Engels van Ingrid 

Santema. Wij zijn heel blij met haar komst omdat zij als ‘native speaker’’ de kinderen op een 

speelse manier kennis laat maken met een tweede taal. Zij gebruikt hiervoor de methode 

‘Join in’ en maakt gebruik van het digibord waarop met filmpjes en liedjes situaties van 

alledag in het Engels worden besproken en bezongen.  

Zeeliedenherdenking 

Elk jaar zijn alle leerlingen van de groepen 5/6 van alle  basisscholen betrokken bij de 

Zeeliedenherdenking. Ze krijgen een les over het ’thema’ van dat jaar en leerlingen zijn actief 

betrokken bij de herdenking op 12 oktober dit jaar. 

Sint Maarten 

De gezellige schoolbrede lampionknutsel  is dit jaar op 16 en 17 oktober van 12.30-14.00 

uur. Alle kinderen leveren voor deze data een schoenendoos(je) met naam in bij de 

leerkracht. Ouders die wat hand en spandiensten willen verlenen zijn van harte welkom. 

Opgeven is niet nodig, gewoon binnenstappen en kijken wie er wat hulp kan gebruiken en/of 

even helpen met het opruimen is altijd goed! 

Herfstvakantie 

Op vrijdag 18 oktober start de herfstvakantie om 12.00 uur voor alle leerlingen. 

Dinsdag 5 november is de 1e schooldag na de vakantie want maandag 4 november hebben 

wij een studiedag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur   


