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Beste ouders/verzorgers, 
 

 

Afscheid juf Sjoukje 

Volgende week vrijdag 28 mei is de laatste werkdag van juf Sjoukje. Zij gaat beginnen aan een 

nieuwe uitdaging en een nieuwe opleiding. Wij wensen haar daar heel veel succes en plezier bij. 

Om haar een mooie afscheidsdag te bezorgen, vragen we alle kinderen zoveel mogelijk in het 

BLAUW gekleed naar school te komen. Dit is de lievelingskleur van Sjoukje. We gaan met z’n allen 

met haar op de foto en die krijgt ze cadeau. 

Op vrijdag nemen we tussen 10.30 -12.00 uur afscheid. Met alle kinderen op het plein met allerlei 

spelletjes die de oudere kinderen organiseren en begeleiden. 

Vanaf 11.50 uur maken we een erehaag op het plein en kunt u aan het eind van die haag ook 

afscheid van haar nemen ( nog steeds op gepaste afstand aub). 

 

Eindtoets IEP groep 8 
Gisteren is bekend geworden dat de resultaten van alle Eindtoetsen van groep 8 later bekend zullen 
zijn, en niet zoals eerder werd aangegeven deze week. De reden hiervan is dat er bij de landelijke 
normering meer tijd nodig is om de berekeningen uit te voeren.  
Dit geldt dus ook voor de Eindtoets van IEP die onze kinderen van groep 8 hebben gemaakt. Op dit 
moment is de verwachting dat de rapportages volgende week beschikbaar zijn. De exacte datum 
communiceren we direct met betrokkenen zodra die bekend is.  
 
Tweede Pinksterdag en Studiedag  
Maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag en dinsdag 25 mei is een studiedag. Deze dagen zijn de 
leerlingen vrij.   
 
Abuis 
In de jaarkalender die u thuis heeft staat per ongeluk dat woensdag 23 juni ook een studiedag is. Dit 
klopt NIET. Deze dag is er gewoon school. 
 
In de bloementjes zetten 
Het thema Groei en bloei zorgt in groep 1/2 voor een heuse tuin op het plein met groenteplanten en 
sierbloemen. De kinderen verzorgen de plantjes en ook in de klas is er een heuse moestuin te vinden 
in de zandtafel. Deze week hoorden we kinderen tegen elkaar zeggen dat er ‘groene wormen’ 
groeien……….de zaadjes komen op! 
Dankzij een gulle gever zitten we extra in de planten. Bedankt daarvoor. 
 



 
 

Opvoeden en alcohol 

Graag deel ik een bericht van de GGD onder alle ouders: 

Naarmate kinderen ouder worden brengen zij steeds meer tijd door met vrienden en 

leeftijdsgenoten. Je kunt soms het gevoel krijgen dat wat je doet of zegt er eigenlijk niet meer toe 

doet. Toch heb je meer invloed dan je misschien wel denkt, ook op alcoholgebruik. Daarom 

organiseren GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onder de noemer van Nuchtere 

Fries een bijzonder webinar. Een webinar saai? Deze niet. Zie dit maar als een uitje! Daar zorgt 

Theater Smoar wel voor met een interactief theater. Zij beelden zeer herkenbare situaties uit die je 

tot nadenken kunnen zetten. Daarnaast inspireren onze sprekers je met interessante informatie over 

bijvoorbeeld de werking van het puberbrein.  

Heb jij kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar en wil je meer weten over hoe je invloed kunt hebben 

op hun alcoholgebruik? Meld je dan nu aan voor de webinar op dinsdag 25 mei van 20.00-21.00 uur 

van GGD Fryslân en VNN over alcohol en opvoeding. Theater Smoar maakt het extra leuk met een 

interactief theater. Voor meer informatie, klik op de link hieronder. 

https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind/webinar-

alcohol-en-jongeren/ 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
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