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Bedankbief, 

 

In de week van 12 – 16 september mochten wij op school een actie op gang zetten voor de 

Friese Rijders, waarmee Gert Jan en ik 14 oktober richting Oekraïne rijden. 

 

We kijken terug op een zeer geslaagde week, maar voor ik het resultaat bekend maak neem ik 

jullie graag eerst even mee terug naar mijn eerste rit. 

 

Toen mocht ik een moeder met 

een baby van 6 maanden mee 

naar Nederland nemen, jullie 

hebben die foto gezien toen we 

op school waren. Deze rit verliep 

verre van vlekkeloos, o.a. pech 

met het busje waardoor we 5 

uren langs de snelweg stonden te 

wachten in een temperatuur van 

boven de 30 graden. Ik mocht 

Anna met haar baby Mariana afzetten bij een gastgezin in Wamel. Daar aangekomen volgde 

een ontroerend afscheid, waarbij ze mij haar superheld noemde. Zelf zag ik dat niet zo, ik had 

alleen maar gereden naar mijn idee. Totdat iemand mij later erop attendeerde dat mede dank-

zij mijn hulp zij de oorlog kunnen overleven. 

 

Nu staan we weer op het punt om te gaan rijden. En inderdaad, wij rijden alleen maar. JULLIE 

hebben deze rit mogelijk gemaakt. JULLIE hebben deze rit gefinancierd en gezorgd dat de bus 

overvol goederen komt. Wij kunnen wel instappen, maar dankzij jullie bijdrage kunnen we rij-

den. Jullie hebben misschien een kind van je eigen leeftijd, misschien een baby als Mariana 

gered uit de oorlog. Jullie mogen in de spiegel kijken en jezelf een superheld noemen. 

Inmiddels is de eerste sneeuw gevallen in delen van Oekraïne en zijn we heel blij met alle de-

kens, dekbedden en warme kleding die we via school konden inzamelen. Daarnaast veel le-

vensmiddelen en medicijnen. En bovenop dit alles een sponsorloop met een totale opbrengst 

van € 2.340,77 

Wij zijn overweldigd door dit grote succes en zijn jullie allen zeer dankbaar voor jullie hulp. 

 

m.v.g. 

Johan en Gert Jan Kamans 
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Jarigen Oktober 

6  Sarah 

9  Marrit 

10  Ivan 

11  Merd 

12  Serra 

18  Cordelia 

24  Olivier 

24  Feline 

24  Thijmen 

25  Liviane 

26  Ayden 

28  Eva 

31 Amira 

 

 

3 Oktober Team studiedag  

Alle leerlingen vrij. 



 

Kinderboekenweek van 5 oktober tot 16 oktober 

 

We starten op woensdag 5 oktober met alle kinderen in de 

grote zaal in school. Willen jullie er aan denken om uw kind 

deze dag iets groens aan te trekken. We zijn al druk aan het 

oefenen met het kinderboekenlied( van Kinderen voor Kin-

deren). Na de opening gaan we in de klassen werken aan het 

thema en met veel boeken aan de slag. 

Heeft uw kind al een leuk voorleesboek gevonden? Ook op 

school zijn veel boeken waar kinderen uit kunnen kiezen. Het 

voorlezen wordt goed begeleidt door de eigen leerkracht en 

voor jonge kinderen die het spannend vin-

den zal de leerkracht er naast gaan zitten om zo extra veiligheid te bieden. 

Voorleeswedstrijd  Van elke groep wordt een winnaar gekozen. De beste voorlezers van alle groepen 

gaan naar de finale van onze school op 13 oktober.  Er zal een echte jury zijn die o.a let op toon, of je 

kinderen aan kijkt en of je een leuk gedeelte leest. Daar kiezen we de beste voorlezer van groep 3 tot 6 

en van groep 7en 8. We wensen alle kinderen veel succes met hun voorbereiding. 

Nog enkele ouders gezocht om ons te helpen de school te versieren op dinsdag 4 oktober om 2 uur. U 

kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

Afsluiting met alle ouders en familieleden op vrijdag 14 oktober. We willen graag aan iedereen laten 

zien hoe gi-ga-groen het eruitziet in alle groepen. Iedereen is welkom tussen 13.15 en 13.45. 

 

 

 

Zwem4daagse 
 
De herfstvakantie staat ook dit jaar in het teken van de Zwem4daagse in Zwemcentrum De Welle!  

Dit jaar vindt het evenement plaats op maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022. 

11:00 - 13:00 uur Traditionele & Alternatieve Zwem4daagse 

18:00 - 19:00 uur Traditionele Zwem4daagse 

Iedereen met een zwemdiploma mag deelnemen aan dit sportieve evenement. 

Traditionele & Alternatieve Zwem4daagse    

Tijdens het evenement zwemmen deelnemers 4 dagen lang een afstand van 250m (kinderen), 500m of 1000m. Ook kan 

dit jaar, naast de Traditionele Zwem4daagse, een uitdagend parcours worden afgelegd: de Alternatieve Zwem4daagse! 

Elke dag een ander parcours van klimmen, klauteren, glijden, duiken & 

meer. 

Opgave kan via onderstaande link: 

Zwem4daagse - Sportbedrijf Drachten 

 

Luizenouders  

We zijn opzoek naar luizenouders die na elke vakantie de kinderen wil- len 

contro�leren op hoofdluis. Opgave kan bij Juf Johanna: Johan-

na.Numan@pcbosmalllingerland.n  

 


