
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd: 
11 februari Mare en 13 februari Sven!  
 
Welkom op school: 
Hielke (groep 1) en Björn (groep 6)  
 
Website en ICT: 
Kent u: http://slimme-handen.nl/category/proefjes-die-boem-doen/ 
Een heerlijke site waar u samen met uw zoon/dochter van kunt gaan genieten. 
 
Onze open-ochtend 
5 februari is het zo ver. U heeft er vorige maand al iets over kunnen lezen en wellicht heeft u 
ook al de flyers gezien. De school hoopt dat er veel ouders komen en enthousiast worden 
over ons onderwijs en de gemoedelijke sfeer op de school. 
 
Wij zouden het heel fijn vinden dat, als u als ouder enthousiast bent over de Fluessen, u 
andere ouders hierover informeert en wellicht kunt u zorgen dat deze ouders ook op de 

                    

 

Nieuwsbrief  
Februari 2019 

Beste ouders, 
 
De afgelopen periode hebben wij in het team goed en met regelmaat gesproken over ons onderwijs en waar 
wij ons nog verder in kunnen ontwikkelen en verder in kunnen groeien. Duidelijk is dat de basis van ons onder-
wijs goed in elkaar zit en iedereen vol enthousiasme en passie invulling geeft aan goed onderwijs. Toch is het 
goed om met elkaar kritisch te zijn en dit heeft ervoor gezorgd dat we meerdere onderwerpen de komende tijd 
nader gaan analyseren en daar waar mogelijk gaan verbeteren en/ of veranderen. 
Zo is er een ‘actielijst’ tot stand gekomen waar onderwerpen o.a. onze identiteit, visie, Snappet gebruik, 
groepsverdeling en rooster, opbrengsten en profileren van de school in opgenomen zijn. Over deze 
onderwerpen zullen wij als team de komende maanden verder spreken met als doel: Nog beter onderwijs voor 
uw kinderen. Onderwijs met ambitie! 
 
Belangrijke data: 
 

 Maandag 4 februari: MR-vergadering (19.30 uur) 

 Dinsdag 5 februari: Open-ochtend op de Fluessen. 

 Vrijdag 8 februari: Portfolio gaat mee naar huis 

 Dinsdag 12februari en woensdag 13 februari: Gesprekken met ouders en kinderen. 

 Maandag 18 februari: Begin van de vakantie en we zien iedereen weer op 25 februari 

 Maandag 25 februari: Papiercontainer wordt geplaatst. 

 Landelijke onderwijsstaking op 15 maart. (lees het bericht in de nieuwsbrief) 
 

Ik ben aanwezig op school: 
o Maandag 4 februari en dinsdag 5 februari 
o Donderdag 14 en vrijdag 15 februari 
o Dinsdag 26 en woensdag 27 februari  

 
Met goede groet, 
Bas Pieterse 

http://slimme-handen.nl/category/proefjes-die-boem-doen/


open- ochtend even komen kijken op school. Misschien dat u ouders kent die een zoon/ 
dochter hebben die komende jaren naar school zal gaan of ouders die een schoolgaande 
zoon/dochter hebben op een andere (grote) school? Wij zien graag veel potentiële ouders op 
“onze” school.  
 
Binnenkort gaan de Portfolio’s weer mee naar huis. Ze worden dikker en dikker, maar ook 
mooier en mooier. Nieuw is dat we nu ook een blad hebben gemaakt speciaal voor ouders, 
het portfolio is immers voor school-leerlingen en ouders. Wij hopen dat u met plezier het 
portfolio zult gaan bekijken en het blad voor ouders invult.  
 
"Als ouders een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat bieden, bevordert dit het 
leerproces van kinderen." 
 
Schoolfruit 
Op zoek naar leuke inspiratie voor een gezonde traktatie? Neem eens een kijkje op de 
volgende website: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid/Traktaties.htm 
Hier vindt u allerlei lekkere en creatieve traktaties; wat dacht u van “Appelmonsters”?  
 

 
 
Staking: 
Er is door vakbond(en) een onderwijsstaking uitgeroepen op 15 maart. Niet alle bonden 
ondersteunen deze actie. Leerkrachten binnen Nijegaast hebben natuurlijk het stakingsrecht. 
Zodra wij weten of teamleden van onze school gaan staken, zullen wij u nader informeren.  
 
Gymnastiek 
Annieck Bos heeft de afgelopen jaren gymnastieklessen gegeven op onze school (Miks-
Welzijn) en heeft per 1 februari een nieuwe baan gevonden. Wij wensen Annieck heel veel 
plezier in haar nieuwe werk en danken haar voor de inzet en betrokkenheid. Als school 
vernemen wij nog wie Annieck komt vervangen.  
 
Kamp voor groep 6, 7 en 8. 
 
We gaan drie dagen in de week vooraf aan 
Hemelvaart; maandag 27 t/m woensdag 29 mei. 
Hebben de kinderen daarna een heel lang 

weekend om bij te komen 😊 De locatie is ook al 

bekend maar deze houden we nog even geheim…   
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Sportiefste school verkiezing! 
De gemeente De Fryske Marren heeft ons ‘uitgedaagd’ om 
deel te nemen aan de Sportiefste School verkiezing. Een 
strijd waar DFM alle groepen 7 & 8 uit de gemeente voor 
heeft uitgenodigd. De voorronde bestaat uit drie uitdagende 
onderdelen; een vragenvuur, beweegtoppers en een 
‘creafoto’. De acht beste scholen ontvangen een uitnodiging 
voor de grote finale die op vrijdagmiddag 15 maart. 

Een aantal bekende sporters uit de gemeente DFM hebben 
aangegeven mee te werken aan de sportiefste verkiezing. Hierover is de gemeente erg 
enthousiast. Zo hebben topschaatsster, op met name de kortere afstanden, Marrit Leenstra 
en voetbalster Sisca Folkertsma, spelend bij FC Twente en de Oranje Leeuwwinnen, 
aangegeven mee te werken. Naast deze sporters hebben volgen er binnenkort nog een 
aantal namen. 

De acht scholen met de hoogste (voorronde) scores strijden tijdens de finale om de titel 
“Sportiefste school DFM 2019”. Alle scholen die de finale halen krijgen een prachtig 
ballenpakket en daarnaast zijn er drie gave sport-clinics van bekende sporters te winnen 
voor de klas.  U kunt wel begrijpen dat wij als Uber sportieve klas deze uitdaging graag 
aangaan!  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

De 7 gewoonten van Covey 
Covey gewoonte 6, synergie; samen is beter 

 

Gewoonte 6 gaat over samenwerken. Als je goed samenwerkt, met respect voor wat de ander kan 

en doet, wordt het beter dan alleen. Juist als een kind anders denkt en doet als jij, maakt dat jullie 

samen sterker. Vergelijk het maar eens met een voetbalteam. Met allemaal verdedigers of alleen 

maar aanvallers krijg je geen sterk team. Juist als iedereen zijn rol op zich neemt en doet waar ie 

goed in is, vul je elkaar aan en word je samen misschien wel onverslaanbaar!  

 

 

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

 
 

De mailadressen 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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