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Beste ouder(s) verzorger(s) 
De blaadjes verkleuren en vallen weer van de bomen. De herfst 
heeft zijn intrede gedaan. Het aantal besmettingen in Nederland 
loopt op en dat betekent dat wij ook onze regels weer hebben 
aangescherpt. Gelukkig is het basisonderwijs nog open en vinden 
wij het fijn dat de kinderen nog naar school kunnen.  
 
NIEUWE LEERLINGEN en COLLEGA’S 

 
Eind november komt Minthe Antsje Peterson bij ons op school in groep 1. Zij 
komt bij juf Marije in de klas. Wij vinden het leuk dat jij bij ons op school 
bent gekomen. Wij wensen jou en jouw ouders een goede tijd toe op ‘De 
Klimbeam’.  
 
 

 
LIEF en LEED 
Wij hebben binnen ons team te maken met een aantal zieke collega’s en collega’s die met 
zwangerschapsverlof zijn of binnenkort gaan.  
 
Juf Tessa is al met verlof, zij wordt tot eind november vervangen door juf Aimee. Juf Aimee heeft na 
vijf dagen haar baan bij ‘Nije Gaast’ weer opgezegd omdat zij een baan dichter bij huis heeft 
gevonden. Juf Aimee zou ook het zwangerschapsverlof van juf Lysbeth invullen, haar laatste werkdag 
is 10 december. Op dit moment is men bij ‘Nije Gaast’ druk op zoek naar een vervanger voor deze 
beide collega’s. Zowel juf Tessa als juf Lysbeth keren na de zomervakantie weer terug.  
 
In de vorige nieuwsbrief stond dat juf Sietske geopereerd zou worden. Die operatie heeft plaats 
gevonden maar is helaas mislukt. Juf Sietske zal in een ander ziekenhuis geopereerd moeten worden. 
Op dit moment is het nog niet bekend wanneer ze aan de beurt is.  
Meester Walter is gelukkig weer voldoende hersteld om te kunnen lesgeven in groep 8.  
 
TREFWOORD 
De komende twee weken werken wij aan het thema: ‘Zie je het? 
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat mensen op verschillende manieren naar de 
wereld kunnen kijken. Ze ontdekken de betekenis van kleine tekenen van een meer duurzame wereld 
en een wereld van vrede en rechtvaardigheid.  
Week 47 : Tekenen zien van……….  
Week 48 : Hoe zie je het?  
Week 50 en 51 werken wij aan het thema : Verrassend 
In dit thema ontdekken de kinderen wat het betekent dat mensen verrassend kunnen handelen. En 
hoe zij zelf, met hun kwaliteiten en talenten, anderen kunnen verrassen.  
 
SINTERKLAAS 
Vrijdag 3 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
De bovenbouw helpt Sinterklaas een handje, door surprises voor elkaar te maken. Deze surprises 
mogen vanaf maandag 29 november meegenomen worden. We zetten ze boven mooi neer, zodat 
iedereen eerst van de mooie surprises kan genieten. Tip: Zet de naam voor wie het is, ONDER de 
surprise. 
 



Uiteraard zullen wij mooie foto’s maken van de surprises en die via Parro met u delen.  
 
FILMOPNAMEN  
‘Nije Gaast’ vindt het belangrijk om startende leerkrachten goed te begeleiden. Zij hebben daarvoor 
iemand aangesteld die regelmatig op school komt om deze startende leerkrachten te coachen. Deze 
coach heeft ook de opleiding voor beeldcoach gedaan en kan wanneer dat wenselijk is ook de 
leerkracht filmen. 

Beeldcoaching is een methode om onderwijsgevenden te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. 
Er worden video opnames gemaakt van de onderwijssituatie. Bij het maken van deze beelden zal 
vooral de leerkracht in beeld zijn. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd die besproken 
worden met de onderwijsgevende. Samen met de beeldcoach worden deze besproken. 
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. 

Meester Ayelt volgt de tweejarige gymnastiekopleiding, ook hij moet regelmatig filmen voor zijn 
opleiding. Dit betekent dat beelden kunnen worden bekeken in de opleiding. Het opleidingsinstituut 
waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. Na het bekijken van de beelden worden deze direct 
vernietigd.  
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor het gebruik van video-
opnamen de toestemming van ouders/verzorgers vereist. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het filmen dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen 
naar: deklimbeam@nijegaast.nl  

COVID-19 
Met ingang van 13 november zijn helaas de maatregelen weer aangescherpt. Helaas kunnen er geen 
ouders meer in de school, wij willen proberen om het COVID-19 virus zoveel mogelijk buiten de deur 
te houden. Voor zieke collega’s is geen vervanging meer te vinden.  
Graag ons informeren over een besmetting met Corona, wij worden namelijk niet meer 
geïnformeerd door de GGD.  
U kunt altijd een berichtje naar de betreffende leerkracht sturen via Parro wanneer u iets wilt 
doorgeven. Wij zijn ’s morgens niet altijd beschikbaar om de telefoon op te nemen.  
Bij belangrijke dingen is het misschien beter om even na schooltijd te bellen of een afspraak te 
maken met de leerkracht.  
 
GROEPSPRESENTATIE 
Voorlopig gaan de groepspresentatie waarbij ouders aanwezig zijn niet door. Zodra het kan pakken 
wij het weer op en bent u weer van harte welkom.  
 
FIETSVERLICHTING  
Nu het weer donkerder buiten wordt, vragen wij uw aandacht voor de fietsverlichting.  
Het blijkt dat vaak de fietsverlichting wel werkt, maar dat het vergeten wordt om aan te zetten. Een 
kleine moeite, maar groot plezier. Vooral voor andere weggebruikers!  
 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE  
Een meedenkende ouder heeft op basis van ons stukje in de vorige nieuwsbrief contact opgenomen 
met ‘Stichting Leergeld’.  
Stichting Leergeld heeft aangegeven dat ouders in de gemeente Súd-West Fryslân en ‘De Fryske 
Marren’ in ieder geval dit jaar nog een beroep kunnen doen op een bijdrage voor het schoolreisje. 
Ouders kunnen het aanvragen via www.samenvoorallekinderen.nl/ouders 

 



 
CONTRACTEN CHROMEBOOKS 
Alle leerlingen vanaf groep 3 werken hier op school met hun eigen Chromebook. Het Chromebook is 
voorzien van hun eigen naam zodat zij daar ook verantwoordelijk voor zijn. Steeds vaker werken er 
kinderen thuis en krijgen hun eigen Chromebook dan mee. Wanneer het Chromebook meegaat 
vragen wij u een overeenkomst te tekenen zodat u vanaf dat moment verantwoordelijk bent om er 
goed zorg voor te dragen.  
Wij hebben ons contract omgezet naar een jaarcontract zodat u niet steeds opnieuw hoeft te 
tekenen wanneer het Chromebook meegaat.  
Wij willen ons zo goed mogelijk voorbereiden op eventueel strengere maatregelen, dus geven wij 
vandaag de contracten mee in een enveloppe met het verzoek om ze te tekenen en meer mee te 
geven naar school.  
 
KERSTVIERING  
Op donderdag 23 december vieren wij het kerstfeest op 
school.  
Wij verwachten de kinderen ’s middags om 16.30 uur op 
school. De viering duurt tot 17.30 uur.  
Uiteraard mag je feestelijk gekleed op school komen.  
De kinderen vieren het feest in hun eigen groep, de 
leerkracht vertelt het kerstverhaal en daarna eten zij gezellig 
op school.   
Wij u vragen om uw kind een bord, bestek en beker mee te 
geven naar school.  
 

VERJAARDAGEN IN DECEMBER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jente Groep 5 

3  Amine Groep 7 

3 Darryl Groep 5 

6 Elianne Groep 6 

6 Friso Groep 6 

12 Lisa Groep 8 

13 Berend Groep 6 

16 Jurjen Groep 4 

19 Mila Groep1 

19 Sander Groep 8 

19 Roald Groep 3 

19 Eva Groep 4 

22 Cobi Groep 4 

23 Fedde  Groep 1 

24 Ramon Groep 6 

25 Esmee Groep 5 

25 Anna Groep 8 

25 Hindrik Groep 5 

27 Noël  Groep 1 

28  Joshua Groep 7 

30 Luka Groep 7  



 

AGENDA voor de maand DECEMBER  

                                 
3 december – Wij vieren het Sinterklaasfeest  
23 december – Kerstviering  van 16.30 – 17.30 uur  
 
 
 
  

 

 


