
Nieuwsbrief 5 schooljaar 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken, de Feestdagen zijn aanstaande.  

Wij wensen u fijne dagen en een heel gezond en voorspoedig 2018.  

 

 

 

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN  
Na de kerstvakantie komen Jurjen Hoekema, Cobi Bergsma, Iwan van der Goot, Folkert Leenstra  en 

Mogaiyah Sintie op school . Zij komen in groep 1 bij juf Gonny en juf Lysbeth.  In groep 2 bij juf Tessa  

is Amaril Aniceta gekomen.  

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd toe op ‘De Klimbeam’.  
 

LIEF EN LEED 
Vorige week woensdag  13 december heeft juf Amarins van der Hoek een dochter gekregen. Haar 

naam is Marte Hilde.  

Voor wie nog een kaartje wil sturen hierbij het adres:  

Waling Dijkstrastraat 17 

8501DS Joure  

 

Maandag 18 december heeft juf Agnes de Groot een zoon gekregen. Zijn naar is Tymen Brent. 

Voor wie nog een kaartje wil sturen hierbij het adres:  

CF Engelhardstraat 49  

8802XV Franeker 

Namens alle leerlingen, leerkrachten en ouders van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst.  

 

EVEN VOORSTELLEN  

Ik ben juf Jannie Broersma-Miedema en ik ben 30 jaar. Ik ben 

getrouwd met Mark Broersma en wij hebben samen twee dochters. 

Vera van 4 jaar en Isa van 4 maanden. Wij wonen in het dorp Jirnsum. 

Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en kaatsen. Ik ben vorige week 

begonnen op de Klimbeam in groep 5. Samen met de kinderen 

hebben we er al een paar leuke dagen van gemaakt.  

ONDERWERPEN IN DE LESSEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

Het thema voor week 2,3 en 4 is  “Contact” 

Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander. 

 

 



OUDERBETROKKENHEID 3.0  
De eerste stap in het kader van ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ is gezet, er zijn gesprekken met alle 

geledingen gevoerd. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid gehad om de enquête in te vullen 

en is er een samenwerkingsdag geweest. In de bijlage vindt u de tips en tops zoals die zijn 

geformuleerd door Bianca Dijkstra van CPS. Wie belangstelling heeft voor het hele rapport kan dat 

natuurlijk altijd even inzien op school.  

De regiegroep start na de voorjaarsvakantie, er hebben zich al vier ouders gemeld die graag mee 

willen denken dus dat is prachtig. Wie na het lezen van dit stukje belangstelling heeft om deel te 

nemen aan de regiegroep kan zich nog aanmelden bij Ackelyn.  

 

CONTINUROOSTER  

De MZR heeft besloten om in februari opnieuw een stemming te laten plaatsvinden over invoering 

van het continurooster in het schooljaar 2018-2019.  

U ontvangt in januari van ons informatie over het voorstel en op welke wijze iedereen zijn/haar stem 

kan uitbrengen.  

 

SINTERKLAAS 
Op dinsdag 5 december heeft Sinterklaas en zijn zwarte pieten een bezoek gebracht aan ‘De 

Klimbeam’. Sinterklaas landde jammer genoeg bij Pitch en Putt, gelukkig was er vervoer beschikbaar 

naar ‘De Klink’. Kinderen en leerkrachten hebben kijken terug op een fantastisch feest.  

  

 

  

Boven – mooie surprises gemaakt door de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Beneden – alle kinderen wachten op de komst van Sinterklaas en meester Walter heet 

Sinterklaas en zijn pieten welkom.  

 



VOORLEESKAMPIOEN 

 
Ieder jaar doet de school mee aan ‘De Nationale  

Voorleeswedstrijd’.  

De voorronde is gewonnen door Tymen Hiemstra. 

Hij zal de school vertegenwoordigen bij het regionale 

kampioenschap.  

Wij wensen hem heel veel succes toe.  

 

 

 

 

 

 

IDENTITEITSCOMMISSIE  

Per abuis stond de verkeerde naam in de vorige nieuwsbrief. Peter Oosterkamp is voorzitter van de 

identiteitscommissie, Rein Couperus is secretaris en Petra van der Beek en Jozina ten Cate zijn de 

overige leden.  De commissie organiseert op 6 februari  een ouderavond, tijdens deze avond gaan de 

leden met ouders in gesprek over de huidige werkwijze HVO/ Godsdienstles. De identiteitscommissie 

nodigt van iedere groep twee ouders uit voor het gesprek. Zij ontvangen begin januari een 

uitnodiging. Uiteraard zal de identiteitscommissie u informeren over haar bevindingen.  

KERSTVIERING 
Op donderdag 21 december wordt de Kerstviering op school gehouden. U heeft daarvoor nog een 

aparte uitnodiging ontvangen. Vrijdag 22 december is er gewoon school.  

OP TIJD OP SCHOOL 

De laatste tijd valt het op dat er relatief veel kinderen te laat op school komen. De leerkrachten 

willen graag op tijd met de lessen beginnen, vriendelijk verzoek om op tijd te komen.  

Graag uw aandacht hiervoor.  

 

REKENING OUDERBIJDRAGE  

In januari 2018 ontvangt u de rekening voor de ouderbijdrage, u heeft de mogelijkheid om in twee 

termijnen te betalen. Wanneer het lastig is vanwege financiële problemen dan kunt u een beroep 

doen op de regeling ‘kindpakket’ van de gemeente. Informatie hierover kunt u vinden in de 

nieuwsbrief van oktober.  

 

MZR lid 

Wilt u meer inspraak op de gang van zaken in onze school? Dan is deelnemen aan de MZR een goed 

idee. Er wordt per a.s. februari een nieuwe ouder gezocht. Dus pak uw kans! Wat u als lid van de 

MZR te wachten staat leest u op de website. Stel deze vraag ook gerust aan de huidige MR leden. 

Aanmelden graag vóór 15 januari bij Ria Bootsma, via: klaas-ria@home.nl 

 

Tafeltjesavond 

De tafeltjesavond voor groep 3 t/m 8 is op donderdag 1 februari. Vanaf 19.00 tot 20.00 uur ( inloop ) 

mogen de kinderen hun ouders informatie geven over de school en rondleiden in de school. In het 

lokaal mogen zij de plaats laten zien waar zij iedere dag zitten, methodeboeken waar zij uit werken, 

computerprogramma’s enz. De leerkracht is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

OPEN DAG 

De open dag is op woensdag 21 februari in plaats van 21 maart.  

 



RAPPORTEN 

Vriendelijk verzoek om zo spoedig mogelijk het rapport in te leveren.  

 

VERJAARDAGEN JANUARI 

 

 

AGENDA 

                                       JANUARI  
10 januari  Luizencontrole 

17 januari  Groepspresentatie groep 3 – ouders van deze groep zijn om 08.30 

uur welkom 

22 januari t/m 1 februari  Toetsweken CITO 

1 februari  Tafeltjesavond 19.00-20.00 uur voor groep 3 t/m 8 

 

 

 

Sem Couperus Groep 4 1 januari 

Ilse de Vries Groep 4 5 januari 

Britt Galema Groep 4 11 januari 

Floortje Dijkstra Groep 2 12 januari 

Marie Bloem Groep 4 15 januari 

Sanna Dijkstra Groep 2 15 januari 

Lucas de Boer Groep 3 16 januari 

Alwin Dijkstra Groep 6  16 januari 

Wesley de Jong Groep 4  18 januari 

Silke van der Veen Groep 7  18 januari 

Magdi Abdelrahim Osman Adam Groep 5 21 januari 

Danisha Mozes Groep 5 22 januari  

Sophie hendriks Groep 5 25 januari 

Rowan de Ridder Groep 7  26 januari 

Chris Kemker Groep 5  28 januari 

Sander de Kroon Groep 8  28 januari 

Rixt Kuipers Groep 6 28 januari 

Brecht Muis Groep 7  28 januari 

Klaske Matty de Vries  Groep 5 28 januari 

Flora Bloem Groep 5 30 januari  


