
Nieuwsbrief  
september 2022   

Start: 
Na een heerlijke zomervakantie van 6 weken met heerlijke temperaturen is schooljaar 2022 – 2023 
van start gegaan. 
Afgelopen vrijdag mochten we veel kinderen en ouders al even begroeten tijden de inloop. En afge-
lopen maandag mochten de kinderen dan ook echt weer beginnen in hun eigen groep met de nieu-
we leerkrachten. Het is fijn alle leerlingen weer gezond en wel op school te zien en we hebben er 
allemaal zin in om er weer een fijn, mooi en leerzaam jaar van te maken met elkaar! 
 
Informatieavond op 6 september. 
Aan het begin van het schooljaar is er op dinsdag 6 september de informatie - avond voor de groe-
pen 1 t/m 8. Hierbij bieden we twee identieke rondes van 45 minuten aan voor kennismaking en 
informatie wat de kinderen dit jaar krijgen aangeboden qua leerstof. 
De eerste ronde start om 19:00 en de tweede ronde start om 20:00 uur.  
U bent vrij om te kiezen wanneer u naar welke groep van uw kind gaat. 
We hopen u allen te zien!! 
 
Startgesprekken: 
Op 19 september start de week van startgesprekken. 
Hiervoor krijgt u in Parro een uitnodiging van de groepsleerkracht en kunt u zich inschrijven. 
Voor de startgesprekken krijgt u een formulier mee met vragen over ruw kind. We willen u vragen 
deze van te voren in te vullen (dit mag samen met uw kind)  en mee te nemen naar het startge-
sprek. 
In de groepen 6 t/m 8 zullen de startgesprekken samen met uw kind zijn. 
 
Schoolkalender en infoblad: 
Vrijdag 2 september krijgt u kind de jaarkalender en het infoblad mee naar huis. 
 
Actie Oekraine: 
In de week van 12 t/m 16 september hebben we een actieweek voor Oekraine. We willen dan 
graag actie houden voor de Friese Rijders. 
Deze organisatie organiseert ritten naar Oekraïne. Deze ritten dienen 2 doelen. 
Ten eerste het brengen van goederen naar opvanglocaties, maar vooral ook materialen die verder 
worden vervoerd naar oorlogsgebied. 
Ten tweede het vervoer van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. 
Deze organisatie is onderdeel van Unite in Christ. 
Vrijdag 9 september zullen zij op school komen om de leerlingen hier meer over te vertellen. Dan 
zullen alle leerlingen ook een enveloppe mee naar huis krijgen met alle informatie over deze actie. 
 
Schoolcommissie: 
Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan voor ouders om deel te nemen aan de schoolcom-
missie. We zijn blij te kunnen melden dat onderstaande ouders zich hiervoor hebben opgeven.  
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Kanjercoördinator:  
Juf Marije Moor is onze Kanjercoördinator. 
De Kanjercöordinator weet de Kanjertraining in de school te borgen en is in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat 
goed te houden. Hiervoor werkt zij nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. Zij ondersteunt collega’s om 
de Kanjerlessen uit te voeren en werkt zowel preventief als curatief.  
De Kanjercoordinator is de aanspreekpersoon in de school. Zij een belangrijke spil in het monitoren van de veiligheidsbeleving en 
pestaanpak binnen de school. Tevens kan hij of zij betrokken worden bij het aanpakken van pesten en het daarover communiceren 
met alle betrokkenen.  

In de week van 26 – 30 september hebben we een week tegen het pesten waarbij we extra aandacht geven aan dit onder-
werp binnen de school. U als ouder wordt hier ook bij betrokken en uitgenodigd een Kanjerles in de groep van uw kind bij te 
wonen.  

 

Rots en Waterlessen: 
We zijn blij dat we dit jaar een vervolg kunnen geven aan de Rots en water lessen. Deze sluiten aan bij onze Kanjerlessen en 
zullen weer gegeven worden door Detmer Postma. Op de jaarkalender is de planning van deze lessen vinden. 
 

Beeldcoach: 
In het kader van blijven ontwikkelen, zal er dit jaar een vervolg geven worden aan de beeld coaching van onze leerkrachten. 
Hierbij zullen er weer opnames gemaakt worden in de groep van uw kind. Deze zullen alleen gebruikt worden voor leerdoel-
einden van de leerkracht en zullen daarna worden verwijderd. 
 

Plusklas: 
Dit schooljaar hebben we op woensdag een eigen Plusklas in de school voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die meer uitda-
ging nodig hebben boven het basisaanbod in de klas. Juf Hinke Zanthinge zal deze kinderen op woensdag gaan begeleiden. Via 
de groepsleerkracht krijgt u te horen als uw kind daarvoor in aanmerking komt en meer informatie ontvangen. 
 

Contactpersoon Carins: 
 

In de bijlage ontvangt u een brief van onze contact 
persoon Carins. 
 
 
 
 

Gymlessen: 
Op donderdag krijgen de groepen 3 t/m 8 les van een vakdocent Gym: Catz Betzema. 
 

 Stagiaires komend schooljaar:   

Groep 1:  
Marijke Kamminga  op maandag en dinsdag  
Lwam Gdey op woensdag en donderdag  
Groep 2:  
Sylvana  Wobbes op woensdag donderdag en vrijdag  
Groep 3:  
Mirthe op maandag en dinsdag  
Groep 6:  
Milan Dijkstra op dinsdag  
Groep 8: Michelle Feenstra op maandag en dinsdag 
 

  

  

  

  


