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Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfstvakantie zit erop en we zijn weer gestart. Ik heb u een nieuwe beslisboom toegestuurd via de 
app en natuurlijk staat dit document ook weer op onze website onder het kopje Corona. De nieuwe 
beslisboom geeft goed aan wanneer kinderen wel en niet naar school mogen komen. 
 
Nieuwe leerling 
Deze week is Teddie Izeboud in groep 2 gestart. We zijn blij dat ze er is en wensen haar en haar moeder 
een hele fijne tijd bij ons op school. 
 
Ziekte en vervanging 
Juf Annalies al enige tijd afwezig wegens ziekte. Gelukkig voelt ze zich elke dag iets beter maar ze is nog 
niet genoeg opgeknapt om alweer aan het werk te gaan. Anne May Stienstra vervangt haar enkele 
ochtenden per week. Daarnaast vangen we dit intern op. 
We wensen juf Annalies veel beterschap. 
 
Juf Marloes gaat tot de kerstvakantie 3 dagen op de Prinses Margrietschool helpen met de vervanging 
van een zieke leerkracht daar. Daarom komt Anouk Jurrissen vanaf maandag 1 november weer even 
terug naar onze school. Zij gaat op maandag lesgeven aan groep 5/6, in plaats van juf Marloes. 
 
Zeeliedenherdenking 
Aanstaande zaterdag is de Zeeliedenherdenking om 14.00 uur in de Westerkerk, inloop vanaf 13.30 uur. 
Na een herinneringsdienst worden er bloemen gelegd bij het Zeeliedenmonument.  
 
De kinderen van groep 5 en 6 van alle eilander basisscholen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Twee kinderen per school leggen een bloem bij het monument. Juf Simone regelt dit alles met de 
kinderen. De kinderen hebben deze week ook een les gevolgd over de Zeeliedenherdenking.  
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan Jan Ruijg, uit Midsland. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat 
hij is omgekomen tijdens een reddingactie met de motorreddingboot Nicolaas Marius. Er is een 
zelfgemaakte krans gelegd bij het graf van Jan Ruijg, zijn dochter was hierbij aanwezig. 
 



 
 
Mediawijsheid 
Ik wil u vragen om donderdagavond 18 november vrij te houden in de agenda. Op die avond zal theater 
Smoar een voorstelling geven in het VMBO die in het teken van ‘mediawijsheid’ staat. De avond is voor 
alle ouders van het eiland met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Maandag 1 november ontvangt 
u van ons een extra nieuwsbrief hierover met alle informatie. 
 
De week van de mediawijsheid begint vrijdag 5 november. Wij besteden hier op school elk jaar aandacht 
aan met het team en de kinderen en dit jaar betrekken we ook de ouders erbij. 
 
Sint Maarten 
Vanaf maandag 1 november kunnen de kinderen kiezen wat voor soort lampion zij dit jaar willen maken. 
Er komt een lampionhoek op school met allerlei voorbeelden ter inspiratie. 
Wij verzamelen hier materialen voor. Heeft u grote plastic flessen of schoenendozen en mogen wij die 
hebben? Heel graag. U kunt ze aan uw kind meegeven. 
Maandagmiddag 8 november gaan we met de hele school aan de slag. 

 
IPC 
In alle groepen wordt er weer gewerkt aan verschillende IPC thema's zoals ‘Speuren en verzamelen', 

Vulkanisme, Nederland Waterland en ‘Hoe leren wij’. Naast het werken aan thema’s op groepsniveau 

hebben wij als team afgesproken om door de hele school aan hetzelfde persoonlijke doel te werken. In 

november en december staat zorgzaamheid centraal. 

De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met 
verandering in hun leven om te gaan.” (Bron: website IPC) 

http://www.ipc-nederland.nl/het-ipc/ipc-leerdoelen


Persoonlijke doelen van IPC zijn: 

• onderzoek 

• aanpassingsvermogen 

• veerkracht 

• communicatie 

• moraliteit 

• samenwerking 

• respect 

• zorgzaamheid 

Ieder doel staat elk jaar een periode centraal binnen onze school. Op posters die in de school hangen 
staan voorbeelden van wat je ziet en hoort als kinderen zorgzaam zijn voor elkaar. 
 
Mediawijsheid 
Ik wil u vragen om donderdagavond 18 november vrij te houden in de agenda. Op die avond zal theater 
Smoar een voorstelling geven in het VMBO die in het teken van ‘mediawijsheid’ staat. De avond is voor 
alle ouders van het eiland met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Maandag 1 november ontvangt 
u van ons een extra nieuwsbrief hierover met alle informatie. 
 
De week van de mediawijsheid begint vrijdag 5 november. Wij besteden hier op school elk jaar aandacht 
aan met het team en de kinderen en dit jaar betrekken we ook de ouders erbij. 

 
Een heerlijk avondje……… 

De ouderraad organiseert ook dit jaar weer een Sinterklaas lekkernijen actie in samenwerking 

met de Coöp en de Jumbo. 

Met de opbrengst van deze actie hopen we extra speelgoed en spelmateriaal voor de klassen te 

kunnen kopen. Zo hebben we vorig jaar voor iedere groep smartgames aan kunnen schaffen. 

Op maandag 1 november krijgen alle leerlingen 3 bestellijsten met een begeleidende brief met 

verdere informatie mee naar huis. De bestellijsten kunnen op school weer ingeleverd worden; 

er staat een grote actie doos in de hal bij de trap.  

We hopen dat de actie net zo’n groot succes wordt als voorgaande jaren! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van 't Hunnighouwersgat 
Esmé Bijlsma 
 


