
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gefeliciteerd!  
Janiek (groep 6), Sanseeray (groep 4), Mayke (groep 2) 
 
1 april 

Nou dat hebben we geweten hoor in de hele school! Zo had het kopieerapparaat een 
plotselinge storing (lees: stekker eruit), reageerden de muizen van verschillende com-
puters niet meer zo goed (lees: plakbandje eronder) en kregen de juffen van heel be-
hulpzame kinderen toch niet zo smakelijke koffie (lees: zout erin, blegh!). En tot slot 
waren er ook enkele digiborden van slag doordat het beeld ‘zomaar’ op zijn zij stond! 
U hoort het al; we hebben heel wat af gelachen afgelopen maandag!  
 

Overigens baalden de kinderen van de bovenbouw die 
dag wel een beetje, want juf had nog een nieuw soort 
CITO voor hen, een gym CITO… ja die is nieuw onder 
het mom van bewegend leren! Ze hebben allemaal 
ontzettend goed hun best gedaan, er zijn prachtige 
onleesbare namen met de pen in de mond geschreven 
en heel bijzondere vragen beantwoord. Wanneer ze dit 
goed hadden gedaan kwamen ze op het volgende 

antwoord uit ……..  1 APRIL! 😊  

 
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis: 

U hebt in maart de jaarlijkse factuur voor de vrijwillige 
ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp ontvangen.  
Wij hopen dat alle ouders spoedig het bedrag willen 
overmaken.  
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Beste ouders, 
 
Belangrijke data: 

 Woensdag 3 april: Schoolvoetbal 

 Donderdag 4 april: Pake en Beppe Dei en in de middag Nationaal VVN Verkeersexamen ( groep 7/8) 

 Maandag 8 april: MR & OR 

 Woensdag 10 april: schoolvoetbal en bijeenkomst met de familie Barend 

 Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

 Maandag 15 april: Paasfeest, papiercontainers worden geplaatst én laatste week schoolfruit 

 Dinsdag 16 april: Start landelijke eindtoets IEP (di. + wo. ochtend) 

 Woensdag 17 april: extra datum schoolvoetbal 

 Donderdag 18 april: Nijegaast-dag voor al het personeel. Leerlingen vrij! 

 Vrijdag 19 april: Goede vrijdag. ( eerste vakantiedag) 

 Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag 

Ik ben aanwezig op school: 
Woensdag 3 april en donderdag 4 april. 
Maandag 8 april, dinsdag 9 april en woensdag 10 april. 
Woensdag 17 april 
 
Namens het gehele team mag ik u een fijne vakantie wensen! 
 
Met goede groet, 
Bas Pieterse 



Koningsspelen 

Vrijdag 12 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. We beginnen de dag om 
08.30 uur met een heerlijk koningsontbijt op school. Vervolgens gaan de groepen  
5 t/m 8 naar Wijckel voor de koningsspelen. Hier gaan ze sporten met verschillende 
scholen. De groepen 1 t/m 4 blijven hier op school. Wij gaan sporten met als thema 
‘water’. Groep 1 en 2 sluit de schooldag om 12.00 uur feestelijk af, met groep 3 t/m 
8 maken we er nog een gezellige, sportieve middag van!  
 
Praktisch verkeersexamen (vooraankondiging) 

Ná het theoretisch examen vindt binnenkort ook het VNN praktisch verkeersexamen plaats 
en wel op dinsdag 21 mei. Dit geldt voor de groepen 7 en 8. Tijdens het VVN praktisch 
Verkeersexamen wordt er getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het 
echte verkeer. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet 
veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen. Tijdens het examen staan vrijwilligers 
langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen 
goed handelen. Nader informatie volgt t.z.t.  

 
Automatiseren 

Afgelopen periode hebben we in groep 7/8 hard gewerkt aan het 
automatiseren van gemengde optelsommen t/m 20. Ons doel was om er 
300 te behalen en ons super doel om er 333 te maken! Na het behalen 
van de 300 (uiteraard gevierd) zijn we door gegaan en hebben we vorige 
week dinsdag ons super doel gehaald! De kinderen wilden dit ditmaal 
graag 'vieren' met het eten van tosti's in de klas! Zodoende hebben we 
afgelopen maandag gesmuld van heerlijke zelfgemaakte tosti’s! 
 
En nu kijken of ons super méga doel ook nog haalbaar is? 
 
Geeske Jellema  

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van Geeske Jellema, zij heeft de afgelopen jaren maandelijks de 
handdoeken van de school gewassen. Daar stichting Nijegaast ervoor heeft gekozen om op alle scholen met 
papierendoekjes te gaan werken en alle scholen gaan beschikken over een vaatwasser zouden er geen hand-
doeken meer nodig zijn en is er voor gekozen om de betreffende ‘medewerkers’ die een vrijwilligersvergoeding 
ontvingen niet langer te bekostigen. Wij willen Geeske hartelijk bedanken voor haar betrokkenheid. Wij verwach-
ten dat er toch met enige regelmaat wat was zal liggen op school. Is er een ouder die -tegen een kleine vergoe-
ding- dit op zich zou willen nemen? Wij horen het graag.  

 
Wetsus-project gr. 6,7,8! (vooraankondiging) 

Maandagmiddag 13 mei ‘proefjesles’ door een waterprofessor 

Dinsdagochtend 14 mei excursie naar Paques te Balk 

Vrijdagmiddag 16 mei ‘verwerkingsles’ door een waterprofessor 

Nadere informatie volgt t.z.t. 

Kunst en cultuur en muziek 

In de afgelopen periode is de kunst en cultuurpijler weer volop tot uiting gebracht. In de maand februari hebben 
we met groep 3 t/m 8 aan diverse ateliers gewerkt. Van bakken tot figuurzagen en van muziekinstrumenten 
maken en bespelen tot het maken van een dromenvanger. En tijdens een gezamenlijke afsluiting hebben we dit 
aan ouders en andere belangstellenden kunnen laten zien en proeven. Op dit moment doen we mee aan een 
project van het Toanhus en Concordia waarbij het bespelen van blaasinstrumenten centraal staat. De groepen 5 
t/m 8 krijgen 4 weken achter elkaar de gelegenheid om kennis te maken met diverse blaasinstrumenten. Kortom 
er valt weer op allerlei gebied wat te leren en te beleven op "de Fluessen". 
 
Van 7 mei tot en met 24 mei gaan de kunstweken van start! Nadere informatie volgt t.z.t.  
 
Kamp 

Na heeeeel veel vragen en aandringen van de kinderen van groep 6, 7 

en 8 hebben de juffen éíndelijk (😉) de kamplocatie ‘verklapt’. We gaan 

naar het Watersportcentrum Westerkwartier in Lettelbert! Een 3-daags 
schoolkamp met overnachting in tenten. Het programma bestaat o.a. uit 
kanoën, zwemmen en heel veel spelletjes doen! Het complete 
programma volgt t.z.t.  
 
Voor het vervoer ván en naar de kamplocatie zijn we nog op zoek naar 
rijders. En -indien mogelijk- een grote kar of trailer waar de fietsen op 
kunnen? U kunt zich opgeven bij juf Lucia of juf Teatske.  
 
 



Paasworkshops 
Op maandag 15 april gaan we 's middags met de kinderen diverse paas-
workshops doen. We zoeken hiervoor nog een paar ouders of andere 

belangstellenden die ons willen helpen. Dit zal plaats vinden  tussen 12.30 
uur en 14.00 uur. Paas-sport, paas-knutselwerkjes maken of een paasspel 
spelen, we maken er een gezellige middag van! Wie wil dit ook beleven? 
Graag even een berichtje naar juf Rienke.  
 
Familie Barend in Oudega: uitnodiging voor 10 april  

Het is 1943 en de Jodenvervolging is in volle gang als Jelle en Jeltje de Vries-Haga het 
verzoek krijgen om joodse vluchtelingen uit Amsterdam onder te brengen. Wetende van 
de gevaren die hier aan vastzitten stemmen zij toe. Zo komen begin 1944 Flip en Betty 
Barend en hun zoontje van 2 jaar bij hen inwonen in hun boerderij in Oudega. Deze 
boerderij stond tegenover nu Thomas en Wiepkje Dijkstra. 
Om met name het kind te beschermen wordt zijn naam Awraham veranderd in Albert 
(Bert) en bijgeschreven in het trouwboekje van Jelle en Jeltje als ware het hun eigen kind. 
Zelf hadden ze geen kinderen. Hoewel Betty in begin 1945 nog wordt opgepakt en naar 
Westerbork wordt gebracht, kan ze, doordat de transporten naar de vernietigingskampen 
zijn gestopt, na beëindiging van de oorlog herenigd worden met haar gezin. 
Als gebaar voor de onbaatzuchtige zorg van deze ‘pleegouders', waardoor de familie 
Barend de oorlog heeft overleefd, hebben Jelle en Jeltje in 2006 postuum de 
onderscheiding Yad Vashem van de staat Israël ontvangen. 
Om deze daad ook nu nog in leven te houden en door te geven aan de volgende 

generaties, adopteert basisschool De Fluessen via Nationaal Comité 4 en 5 mei het grafmonument van Jelle en 
Jeltje de Vries-Haga. Met deze adoptie worden de kinderen betrokken bij de lokale oorlogsgeschiedenis: “we 
leren hen wat gedenken is en waarom we gedenken”.  
 
Op woensdag 10 april komt de familie Barend naar Oudega en zal Bert Barend in de groepen 5-8 in zijn eigen 
woorden deze geschiedenis vertellen. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn; 10:45 in de gymzaal. Om ca. 11:30 
zal de symbolische overdracht plaatsvinden in de kerk te Oudega met aansluitend een bloemlegging op het graf 

van Jelle en Jeltje. De kinderen hebben dit zelf voorbereid. Wij nodigen alle inwoners van Oudega, Kolderwolde 
en Elahuizen uit om bij dit onderdeel aanwezig te zijn.  
 
Werkverdelingsplan? Goed om te weten hoe zaken op school worden geregeld.  
Meebeslissen over taakbeleid; aan de slag met het werkverdelingsplan 

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is de CAO PO aangepast. De 40-urige werkweek, het basismodel en 
overlegmodel komen in de praktijk te vervallen. Op schoolniveau komt er een nieuwe werkwijze om het taakbeleid 
vorm te geven; het werkverdelingsplan. Uitgangspunt van het werkverdelingsplan is dat het team een bepalende 
rol krijgt bij de werkverdeling. Als team draag je daarmee dus meer eigenaarschap over hoe zaken op school 
geregeld worden. 
 
Het werkverdelingsplan betekent dat er minder regels in de CAO staan en dat er meer ruimte komt voor het team 
om op schoolniveau een werkverdeling te maken die past bij de school. Het schoolbestuur stelt de kaders 
(meerjarenformatieplan) op, waarbinnen de afzonderlijke scholen hun eigen werkverdelingsplan kunnen maken. 
Om een goed werkverdelingsplan te maken, moeten alle teamleden meedenken en-praten bij de ontwikkeling van 
het plan. Vooraf moet ook afgesproken met welke meerderheid het plan vastgesteld wordt ( Op de Fluessen is 
dat op het moment dat er geen consensus is 75 %) ). De PMR heeft instemmingsrecht. Na het vaststellen van het 
werkverdelingsplan bespreekt de directeur met elke individuele medewerker zijn/haar inzet op basis van de 
afspraken uit het werkverdelingsplan. 
 
Buitenlesdag 
Op dinsdag 2 april was de zogenaamde Nationale Buitenlesdag. Op deze dag gaven leerkrachten in heel Neder-
land buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!  
 
Procedure benoeming nieuwe directeur voor ABBS DE FLUESSEN. 

Binnenkort wordt de sollicitatie procedure gestart om te komen tot een benoeming van een nieuwe directeur. Het 
uitgangspunt is om een directeur te benoemen die zowel op de ABBS Fluessen alsmede op de NBBS De Barte. 
Van onze school zal 1 leerkracht en 1 ouder in de commissie plaats gaan nemen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Als er iets is kunt u altijd mailen naar Bas Pieterse: fluessen@nijegaast.nl 

 
 

De mail adressen van de leerkrachten: 
Juf Tineke: t.de.vries@nijegaast.nl 
Juf Greetje: g.wind@nijegaast.nl 

Juf Teatske: t.knobbe@nijegaast.nl 
Juf Henriëtte: h.de.witt@nijegaast.nl 

Juf Rienke: r.de.koe@nijegaast.nl 
Juf Annie: Ib.defluessen@nijegaast.nl  
Juf Lucia: l.groenendal@nijegaast.nl  

Juf Riekje: r.prins@nijegaast.nl  
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