
Toelichting bij de maandkalender van september 2017 
 
Start nieuwe schooljaar 
De eerste schoolweek zit er op. Voor iedereen was het weer even wennen, maar inmiddels zijn we met 

z’n allen al weer aardig in het ritme. 

 

Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat alle oudergegevens weer even worden 

gecontroleerd. Zijn er bij u wijzigingen in emailadressen of telefoonnummers, wilt u dit dan 

doorgeven aan Lienke, zodat zij de schooladministratie weer kan bijwerken. Lienke is elke donderdag 

aanwezig in het kamertje links bovenaan de trap. Maar een mailtje naar l.boot@nijegaast.nl is ook 

voldoende.  

 

De eerste luizencontrole is weer geweest en is goed verlopen: er zijn geen luizen of neten 

geconstateerd. De eerste woensdag na elke vakantie zal er opnieuw worden gecontroleerd. Dus de 

eerstvolgende keer is woensdag 1 november. 

 

Aankomende woensdag 13 september gaan de leerlingen van groep 1 en 2 van Molkwerum voor de 

eerste keer naar Stavoren. Zij schuiven aan bij onze kleutergroep en krijgen de gehele morgen les van 

juf Anja. De ‘eigen juf’ juf Henderika, zal juf Anja hierbij ondersteunen. 

 

Snappet 

In groep 7-8 zijn we deze week ook gestart met het werken 

met Snappet. 
De leerlingen hebben een eigen tablet gekregen. Deze Snappet-

tablet blijft van school. Elk kind werkt op zijn eigen tablet. 

 

De leerlingen krijgen gewoon, zoals altijd, instructie en verlengde 

instructie van de leerkracht met behulp van het digibord. De 

verwerking vindt echter daarna plaats op de tablet. Veel werkboekjes vervallen hierdoor. Natuurlijk 

blijven we naast het tabletgebruik met de leerlingen schrijven tijdens de schrijflessen en de WO-

vakken.  

De leerkrachten kunnen op hun computer elk kind tijdens de lessen volgen en zo nodig extra instructie 

geven of bijsturen.  

De eerste ervaringen van de leerkrachten en hun leerlingen zijn positief, al moet ons wifi netwerk met 

deze extra groep tablet-gebruikers wel worden aangepast. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren om 

tablet uitval te voorkomen. 

 

Start Plusklas 
Op dinsdag 12 september en woensdag 13 september start juf Gerda weer met de lessen aan de 

Plusklas. Juf Gerda heeft alles weer tip top in orde en heet alle Plusklas leerlingen dan ook weer van 

harte welkom! 

 

Onderhoud tuin en fietsenhok 
Onze conciërge Geert Talsma is al druk bezig geweest om 

het onkruid op het plein met azijn te bespuiten.  

Volgende week gaat hij met een borstelapparaat de laatste 

resten op het plein verwijderen. Ook het fietsenhok is 

‘ontspint’. 

Voor de bloembakken gaan we op zoek naar vaste 

beplanting.  

 

 

 



Helpende handen 
Binnenkort krijgt u weer het jaarlijkse briefje met de vraag voor welke activiteiten u wilt inschrijven 

om ons te ondersteunen. Hierbij moet u denken aan hulp bij diverse activiteiten zoals kerstbakjes 

maken, hulp bij de musical enz. Het briefje voor de extra hulp voor de themaweken VOEDING heeft u 

inmiddels van ons ontvangen. 

 

Activiteitenkalender 
Binnenkort krijgt u van ons een overzicht van de belangrijkste activiteiten die dit nieuwe schooljaar 

2017-2018 gaan plaatsvinden zodat u deze dagen vast in uw eigen planning en agenda kunt zetten. 

 

Informatieavond voor ouders van groep 1, 2 en 3 
Woensdagavond 20 september is er voor de ouders van de leerlingen van groep 1, 2 en 3 een 

informatieavond. Een mooi moment om even te kijken in de klas van uw kind en om even kennis te 

maken met zijn/haar leerkracht(en).  

De ouders van groep 1 en 2 worden van 19.15 uur tot 20.00 uur verwacht in het kleuterlokaal. 

De ouders van groep 3 worden van 20.00 uur tot 20.45 uur verwacht in het lokaal van groep 3-4. 

 

Voor de ouders van de leerlingen van groep 4 tot en met 8 is er geen speciale informatieavond. Wel 

organiseren wij op 5 oktober een tafeltjesavond voor de ouders van alle leerlingen.  

Deze datum kunt u alvast met potlood in uw agenda zetten, omdat we op dit moment nog niet met 

zekerheid kunnen zeggen wat de politiek doet: er is sprake van een landelijke stakingsdag voor alle 

leerkrachten van het basisonderwijs. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Ouders die toch even kennis willen maken met de nieuwe leerkracht of even willen praten met de 

(nieuwe) leerkracht over hun kind(eren), kunnen gebruik maken van de facultatieve 10 minuten 

gesprekken op dinsdagavond 17 oktober. In de gemeenschapsruimte kunt u zich in oktober 

aanmelden op de intekenlijst. 

 

Schoolgids en nieuwe website 
De schoolgids voor het jaar 2017-2018 kunt u volgende week terugvinden op 

de website van Nije Gaast www.nijegaast.nl onder het kopje Onze Scholen. 

Heeft u toch liever een papieren versie, dan kunt u deze opvragen bij Pieter. 

 

 

 

 

GROEP 7 EN 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

Vanaf woensdag 27 september tot en met vrijdag 6 oktober 2017 gaan  kinderen uit groep 7 en 8 van 

ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar 

doen onze kinderen uit groep 7 en 8 ook weer mee. Met de opbrengst van de actie krijgen kwetsbare 

kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een betere toekomst.  

 

Over Stichting Kinderpostzegels:    

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de 

Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat 

andere kinderen het beter krijgen. En dat al generaties lang. De 

Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de 

wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Bijna 200.000 kinderen uit de 

hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander. 

Naast leerzaam is de actie ook vooral erg leuk.  

 
 

 

 

http://www.nijegaast.nl/


Bibliotheeknieuws 
Van de bibliotheekdienst hebben wij bericht gekregen dat ze de apparatuur, 

waarmee we boeken uitlenen in de bibliotheek,  ophalen. Ze waren erg 

tevreden over het aantal uitleningen op onze school, maar i.v.m. 

bezuinigingen kon de apparatuur niet blijven staan.  

We willen wel graag de kinderen de kans geven om boeken te blijven lenen. 

Het is voor ons onmogelijk een hele administratie hier van bij te houden. We 

zullen in het vervolg alleen het aantal geleende boeken noteren en gaan er van 

uit dat u er voor zorgt dat de kinderen na max. 3 weken de boeken weer 

inleveren. Ze hoeven geen bibliotheekpas meer mee naar school te nemen. Met de bibliotheekpas kunt 

u altijd wel boeken lenen in alle openbare bibliotheken. 

De bibliotheekdienst heeft toegezegd dat ze het assortiment boeken wel blijven wisselen. 

Er is toegezegd dat de boeken die nu nog geregistreerd staan op de kaarten, er vanaf gehaald worden. 

 

We hopen natuurlijk dat alle kinderen veel blijven lezen! 

 

Fietsenhok 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het goed om weer even te wijzen op het gebruik van het 

fietsenhok. Ook voor de nieuwe ouders is dat goed om te weten. 

We hebben op school de afspraak dat alleen de kinderen die buiten de bebouwde kom wonen op de 

fiets mogen komen. Kinderen die toch op de fiets willen komen i.v.m. met een afspraak met een 

vriendje of een andere reden, moeten dit vooraf even met de leerkracht overleggen. 

Nu komen er kinderen, die dichtbij wonen, zelfs op de skelter naar school en bezetten zo het 

fietsenhok onnodig. Laten we er met elkaar weer even alert op zijn zodat het fietsenhok ook weer kan 

worden gebruikt waar het voor is bedoeld. 

 
Alvast noteren 

4 oktober    Start Kinderboekenweek 

4 oktober    Dierendag 

5 oktober                           Tafeltjesavond (onder voorbehoud) 

17 oktober     10 min. gesprekken facultatief 

23-27 oktober    Herfstvakantie 


