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Beste ouders/verzorgers, 
 
Gouden schoolreis  
Wat was het een zonnig feest afgelopen dinsdag op het sportveld in Midsland. Op schoolreis 
in eigen dorp, hoe mooi kan het zijn. 
 
Tegelijkertijd lopen we tegen een dilemma aan. Vandaag hebben we als team gesproken 
over hoe we jullie als ouders kunnen laten meegenieten door foto’s te delen. 
Dat lijkt een onmogelijke klus te zijn. Dit heeft diverse oorzaken. Dat komt onder andere 
door de AVG wetgeving, diverse toestemmingen van ouders voor de website, nieuwsbrief 
e.d. Daarnaast werkt de Klasbord app niet altijd zoals wij hoopten. Wij kunnen er soms 
slecht berichten op plaatsen, ouders krijgen niet altijd notificatieberichten en regelmatig 
loopt de app vast. 
Nu hebben we de volgende oplossing bedacht. Wij willen jullie graag, zeker in deze 
bijzondere Coronatijden, middels foto’s toch laten meegenieten van wat er op school 
gebeurt. 
Daarom hebben we  het volgende bedacht. We stoppen met Klasbord en gaan weer werken 
Whatsapp. De leerkracht maakt een groep aan en alleen zij kan als beheerder korte zakelijke 
berichten en foto’s van activiteiten tijdens een schooldag plaatsen.  
Geeft u hier geen toestemming voor dan vragen we u dit via een privé bericht aan de 
groepsleerkracht laten weten. U wordt dan niet opgenomen in de groepsapp.  
 

Kinderboekenweek 2020 

Volgende week is het Kinderboekenweek en daarom zijn er extra activiteiten  gepland.  
Het thema dit jaar is:  en toen.........??  

• Maandag starten we met een uitstapje naar het Behouden Huys voor alle groepen. 
We worden met de bus gebracht en gehaald. We gaan naar de tentoonstelling ‘de 
wondere waarheden van Terschelling’. 

 

• Woensdag staat de leesmarathon op het programma, we gaan met elkaar lezen en 
voorlezen in de hal en speelzaal beneden. De kinderen mogen dekens en/of 
(lig)kussens mee om een gezellig leesplekje te creëren en niet te vergeten een fijn 
(lievelings) boek voorzien van naam. 

  

• Vrijdag is er ruilmarkt: ieder kind neemt 1 boek mee om te ruilen. Dit doen we in de 
klas. Reserveboeken zijn aanwezig. Deze dag begint de herfstvakantie om 12.00 uur.  

                                                                                   
 
 



Lezen en leesmotivatie 

Gedurende de rest van de week besteden we extra aandacht aan leesmotivatie. Lezen is 

ontzettend belangrijk. Niet alleen is ‘lekker’ lezen en genieten van boeken fijn, maar goed 

kunnen lezen is nodig bij rekenen, taal, spelling, IPC etc.   

Het stimuleren van het lezen is belangrijk. In de onderbouw begint dat al met voorlezen en 

samen boekjes bekijken. Dat doen we op school, maar ook thuis kunt u dat met uw kind 

doen. Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen, de liefde voor boeken en lezen. Het 

versterkt de relatie tussen voorlezer en kind. Het werkt rustgevend, verhoogt de 

schoolresultaten en draagt bij aan het zelfvertrouwen. Ook verhoogt het de concentratie en 

dat kinderen zich beter kunnen uiten.  

Hoe meer de kinderen lezen en hun woordenschat vergroten, hoe makkelijker het leren en 

lezen voor hen wordt. In de midden- en bovenbouw wordt ook nog voorgelezen, maar daar 

ligt de nadruk op het zelf lezen, dus leeskilometers maken. Bij de leerkracht kunt u vragen 

wat het niveau van uw kind is zodat uw kind boeken op eigen niveau leest. Tip: kinderen tot 

18 jaar worden gratis lid van de bibliotheek.  

Voor kinderen die niet snel uit zichzelf een boek pakken, is een stripboek een goed 

alternatief. Ook is het leuk om kinderen “onbewust” zoveel mogelijk te laten lezen. Laat ze 

bijvoorbeeld helpen met een recept, het voorlezen van handleiding van een spelletje, 

verkeersborden onderweg enz.  

 
Herfstvakantie en corona 
Vrijdag 2 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en start de herfstvakantie. Daarom 
willen wij bij u de situatie rondom corona en vakantie onder de aandacht brengen. 
Mocht u op vakantie gaan naar het buitenland en dat gebied zou gedurende die tijd de code 

‘oranje’ krijgen, realiseert u zich dan dat u bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine moet. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd t/m 12 jaar hoeven niet in quarantaine als ze in een 

‘oranje’ gebied geweest zijn. 

Wij vragen u om de actuele situaties in uw vakantiegebied in de gaten te houden en de 
richtlijnen van het RIVM na te leven. Voor actuele informatie kunt u de volgende websites 
raadplegen www.rivm.nl/coronavirus en www.ggdfryslan.nl 
Verder is naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM door de AJN Jeugdartsen 

Nederland en BOinK de beslisboom aangepast voor neusverkouden kinderen. Er zijn een 

aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu 

met deze nieuwe beslisboom gaat werken.  

Medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen 

deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de 

kinderopvang / school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een 

verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is nu 1 beslisboom voor kinderen van 0 t/m 

groep 8. De beslisboom is een schematische weergave van de regelgeving van het RIVM, zie 

bijlage in de mail. Let hierbij vooral ook op hoesten, dit is namelijk in tegenstelling tot 

neusverkoudheid, nog steeds aanleiding om een kind thuis te houden.  

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/


Zieke leerkrachten 
Meester Gert Jan is vanaf deze week weer een paar uur op school aanwezig en juf Anita re-
integreert verder op het gemeentehuis. 
 

Plusklas  
Het basisonderwijs op Terschelling heeft 2 Plusklassen voor alle 5 de basisscholen, voor 
kinderen die een uitdaging of ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. 
Tijdens de evaluatie van de Plusklas Meerbegaafden is gebleken dat het aantal leerlingen in 

deze Plusklas vanaf januari 2021 beneden de ondergrens van 6 leerlingen zit. Waardoor 

deze groep té klein wordt om op een goede manier te kunnen blijven werken. Daarom is in 

overleg met alle 5 de basisscholen besloten om vanaf januari 2021 te stoppen met deze 

plusklas. Tot de kerstvakantie zal juf Marianne de kinderen verder begeleiden en zorgen 

voor een mooie afronding van deze samenwerking. Nb mocht in de toekomst blijken dat er 

wel weer meer leerlingen zijn, die voor deze plusklas in aanmerking komen, wordt 

besproken of de plusklas weer ingevoerd kan worden. 

Verder blijft de Plusklas Praktijk gewoon doorgaan, daar zitten voldoende kinderen in. De 

kinderen die hieraan deelnemen ontmoeten elkaar iedere donderdag op obs  ‘t Jok in 

Hoorn. Juf Loes Dijk begeleidt hen. 

HVO 
Sinds dit jaar is er een nieuwe leerkracht voor Humanistisch Vormings Onderwijs. Ingrid 
Bouma is afgelopen maandag gestart op onze school. Alle kinderen in groep 5/6 en 7/8 
krijgen 1 les per maand les van haar. 
 

 
 
Met dit berichtje wil ik me graag voorstellen 

 

Mijn naam is Ingrid Bouma en ik ben de 

HVO-juf. Dat betekent humanistisch 

vormingsonderwijs.  

Ik ben getrouwd met een Friese man. We 

praten thuis Fries. We hebben drie 

studerende kinderen. Zij heten Jelle, Jetse 

en Anke. 

Alleen Jelle woont nog thuis. Wij wonen op 

een hobbyboerderij en we houden Friese 

paarden. Verder woont er een Zweeds 

boerderijhondje dat Bijke heet. Er wonen 

ook een poes, kippen en vissen. Wij zijn dit 

jaar naar Boedapest gefietst. We houden 

van fietsen en met corona was een 



fietsvakantie een ‘veilige’ keuze. Deze foto is gemaakt langs de Rijn. 

 

Ik geef met veel plezier les op negen scholen in Friesland. Ik geef les aan leerlingen van 

groep 1 tot en met 8. We hebben het met elkaar over verschillende onderwerpen. In de les 

hebben we het bijvoorbeeld over: ‘kinderrechten, feesten, anders zijn, vriendschap en 

pesten’. De manier waarop is altijd anders. Het doel is bewustwording. 

In de onderbouw beginnen we vaak met de verhalen van Hus en Flus. Dat zijn twee 

eekhoorns en niets menselijks is hen vreemd.  

In de lessen gebruik ik het volgende rijmpje veel. ‘Zit het zus, zit het zo, bedenk het zelf dat 

is HVO’! Een ander rijmpje is;”HVO is zeggen wat je denkt, vindt en voelt en ook luisteren 

naar wat een ander bedoelt. 

Als humanist ga ik uit van de mens en zijn mogelijkheden. In mijn lessen spelen de 

humanistische thema’s, ‘vrijheid, verbondenheid, gelijkheid, natuurlijkheid en 

redelijkheid’ een belangrijke rol. Net als het humanistisch verbond ga ik uit van: ‘zelf 

denken, samen leven’.   

 
Ouder gezocht voor de MR 
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR 
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op ‘t 
Hunnighouwersgat bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden 
Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met team en  directie, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten 
instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder 
instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, schooltijden en 
sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. 
Vacature oudergeleding 
Gossen Luidenga en Wietse Dahmes hebben aangegeven de MR te willen verlaten na hun 1e 
zittingstermijn. Dit betekent dat er twee vacatures zijn waarvoor wij twee enthousiaste 
ouders zoeken. We zoeken ouders die zich vanaf oktober voor een termijn van 3 jaar 
beschikbaar wil stellen. 
Wie mogen er lid worden? 
Alle ouders (of voogden) met een kind op ‘t Hunnighouwersgat kunnen zich voor de MR 
verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 
Hoe kunt u lid worden? 
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Zijn er meer dan 
twee aanmeldingen dan volgen er verkiezingen. Alle ouders mogen dan stemmen op de 
ouderkandidaten.  
Heeft u nog vragen? 
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting 
hebben in de MR: 
- Wietse Dahmes (vader van Floor in groep 1 en Walt in groep 3); 
- Gosse Luidenga ( vader van Thijs in groep 4 en Sanne in groep 6)  
Geïnteresseerd? 
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een email naar mr@hunnighouwersgat.nl   

 

 

mailto:mr@hunnighouwersgat.nl


Namens het team en de medezeggenschapsraad 
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  

 
 


