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Na, hopelijk, een heerlijke vakantieperiode willenD we
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welkom heten op De Spreng! Het weer werkte de eerste weken niet echt mee, maar in
de laatste twee weken is dit meer dan goed gemaakt met tropische temperaturen.



Gymlessen



Zwemlessen



Parro



Startgesprekken



Jaarkalender



Inval groep 7



Voorstellen Meester
Dirk



Jarigen



Bijbel rooster

Bijlages
Zwemlesrooster
Jaarkalender 2020-2021
Nieuwe rekenmethode

Voor zover bij ons bekend zijn er, gelukkig, geen gekke dingen gebeurd in
de vakantie en mochten we iedereen weer in goede gezondheid ontmoeten.
We hebben zin om aan de slag te gaan en alle taken weer op te pakken.
We hopen op een goed, nieuw, schooljaar en wensen allen hierbij Gods rijke zegen
toe
Onze informatie betreffende de richtlijnen van Covid 19 is weinig veranderd. Dat wil
zeggen dat we maandag zijn gestart met het in- en uitgaan van de school in groepen, zoals u in een eerdere mail van vorige week al had ontvangen.
Handen wassen
Bij binnenkomst wassen de kinderen de handen. Dit zal gedurende de
dag herhaald worden, bijvoorbeeld na een pauze of na een toiletbezoek.
Ouders in school
Contactmomenten met volwassenen blijven nog zoveel mogelijk beperkt.
Dit betekent dat ouders in principe niet in school komen. Op afspraak is
dit nu wel mogelijk. Hierbij is het belangrijk om de 1,5m regel in acht te
houden.
Gymlessen/gymrooster
Vanaf volgende week starten de gymlessen weer.
Hierbij worden de toestellen extra schoongemaakt.
Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08:1509:00
09:0009:45
09:4510:30
10:3011:15
11:1512:00
12:1513:00

Groep 5
(Harma)
X

X

Groep 8
(Erik)

X

X

Groep 6
(Berber)
X

X

X

X

X

X
X

X

13:0013:45

X

x (2e half
jaar groep
4 Maureen)
Groep 8
(Erik)

Groep 7
(Dirk)
Groep 6
(Berber)
Groep 4
(Maureen)

X

X

Groep 5
(Harma)
Groep 4
(Marije)
X

x

X (tweede
half jaar
groep 4
(Marije)

Groep 7
(Dirk)

X

X

X
Groep 3
(Annet)

Jarigen
augustus
3 Sterre
3 Jurjen
7 Lucian
8 Sylvie
15 Iliyas
18 Julian
18 Lenthe
20 Anna Fleur
20 Keyano
20 Yvette
22 Julia
22 Jan
22 Nynke
23 Jesper
24 Ken
25 Dorian
25 Rozemarijn
27 Wesley
28 Jelle
29 Alwin
29 Tymen
29 Naillis
31 Samantha
Bijbelrooster
Week 36: 31 augustus t/m 4
september 2020
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:110
Mozes naar Midjan, Exodus
2:11-25
Week 37: 7 t/m 11 september
2020
Mozes geroepen, Exodus 3:112
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17
Naar de farao, Exodus 5:1-9
Week 38: 14 t/m 18 september
2020
Farao luistert niet, Exodus 7:113
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Week 39: 21 t/m 25 september
2020
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus

Zwemles
Vanaf woensdag 26 augustus gaan de zwemlessen voor groep 4 van start.
Leerkrachten en begeleiders moeten een mondkapje voor doen in de bus.
Kinderen tot 13 jaar hoeven dit niet. Groep 3 start in de tweede helft van het
schooljaar met de zwemlessen. De precieze datum is nog niet bekend.
Parro
We gaan dit jaar ook weer gebruik maken van de Parro app.
Als het goed is, heeft u van de leerkracht al een bericht ontvangen via Parro.
Wilt u zelf controleren of uw persoonlijke gegevens kloppen?
Mocht dit niet zo zijn, dan kan u dit zelf veranderen in de instellingen.
Startgesprekken
De startgesprekken gaan gewoon door en hierbij houden we ons aan de maatregelen van het RIVM betreffende Covid-19. Vanaf groep 6 is dit een gesprek
met ouders én kind.
U kunt zich inschrijven via Parro. Op woensdag 9 september zetten we Parro
open voor ouders met broertjes/zusjes. Op maandag 14 september gaat Parro
open voor de rest van de ouders.
Jaarkalender
In de bijlage de jaarplanning. Deze krijgt uw kind deze week
ook mee op papier. Er zullen gaande het jaar hoogstwaarschijnlijk nog activiteiten toe worden gevoegd op de kalender,
deze kan u dan zelf op de kalender erbij zetten.
Inval groep 7
Meester Dennis kan helaas door gezondheidsklachten niet starten dit schooljaar. We zijn blij dat meester Dirk de groep nu gaat begeleiden. We wensen
meester Dennis veel beterschap en sterkte toe en meester Dirk heel veel
werkplezier! Meester Dirk stelt zich hieronder even voor. Voor ouders en/of
kinderen die een tekening of kaartje voor meester Dennis willen maken, deze
kunnen de kinderen inleveren bij de eigen meester of juf. Wij zorgen ervoor dat
meester Dennis deze ontvangt
Voorstellen Meester Dirk
Mijn naam is Dirk Jonkman. Ik kom uit Haskerdijken,
waar ik met mijn vrouw, drie kinderen en onze border
collie Bor woon. Ik ben 56 jaar. Met ingang van dit
schooljaar kom ik bij De Spreng om, als vervanger,
groep 7 te gaan begeleiden.
Ik kom van oorsprong uit Wijnjewoude. Mijn vader was
daar leerkracht aan obs De Gielgoerde, nu It Twaspan.
Na de basisschool heb ik in Oosterwolde de HAVO gedaan en ben ik naar de Sociale Academie in Leeuwarden gegaan. Dat heeft niet geleid tot een carrière in de
hulpverlening, maar ik heb een lange tijd in Grou bij Herberg/Zeilschool Oer ’t
Hout gewerkt. Meer de recreatieve sector. Tot eind 2007.
Als zij-instromer ben ik toen na de verkorte pabo in het onderwijs terecht gekomen. Ik ben een liefhebber van watersport, schaatsen, voetbal en over het algemeen heeft sport mijn aandacht. Eén keer in de week een avondje biljarten
is erg leuk om te doen. Ook in de keuken kan ik me prima vermaken. Vooral
de Hollandse en Italiaanse. In verloren uurtjes lees ik graag een goede thriller
of kijk ik een goede film of serie en door het jaar heen zijn er natuurlijk talloze
klussen in en rond het huis. Genoeg te doen.
Ik hoop bij De Spreng een leuke periode tegemoet te gaan en het schooljaar
zo goed mogelijk op te starten. Ik ben er vijf dagen. Mocht u even kennis willen
maken; graag. Tot binnenkort.
Met vriendelijke groet,
Dirk Jonkman

