
Nieuwsbrief 7 schooljaar 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De tijd vliegt voorbij!  

De afgelopen periode zijn de CITO toetsen uitgevoerd, kinderen 

hebben hun rapport mee gekregen en zijn de gesprekken over uw kind(eren) gevoerd. Een drukke periode 

voor iedereen. Het is dan ook lekker dat er volgende week een weekje vakantie is. Wij hopen dat iedereen 

daarvan geniet en weer een beetje energie op kan doen voor de nieuwe periode.  

 

NIEUWE EN VERTREKKENDE LEERLINGEN 
In maart komen er drie nieuwe leerlingen op school. Ali Hamadi, Jaylinn Jonker en Vera Snoodijk. Zij komen 

in groep 1 bij juf Lysbeth en juf Gonny. Wij wensen Ali, Jaylinn en Vera veel plezier toe op school.  

 

Eind maart verhuist Boudewijn Funke samen met zijn ouders en zus naar Bloemendaal. Wij zullen 

Boudewijn hier op school gaan missen, wij hopen dat hij snel weer een paar nieuwe vrienden kan maken. 

Wij wensen hem en zijn familie een hele goede tijd toe.  

 

ONDERWERPEN IN DE LESSEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig  

Het thema  in deze periode is: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen. 

 
Het thema ‘Veel en weinig’ begint in de midden- en bovenbouw met een interview waarin enkele kinderen 

reageren op drie vragen:  

- Als je aan spullen of kleren denkt, waar heb je meer dan genoeg van? 

- Waar heb je te weinig van? 

- Waar spaar je voor? 

De kinderen denken hier ook zelf over na en leren vragen te stellen zoals: Wat is eigenlijk veel of weinig? 

Wat vind je echt de moeite waard om te bewaren? En wat betekent het voor gezinnen die met (te) weinig 

geld moeten rondkomen?  

 

‘Te weinig’ is lastig, maar soms kan ‘teveel’ je ook in de weg zitten. Daarover gaat het Bijbelverhaal waarin 

een rijke jongeman Jezus wil volgen op weg naar een nieuwe, mooiere en betere wereld. ‘Verkoop dan alles 

wat je hebt en geef het geld aan de armen,’ is het advies van Jezus. Maar dat is voor de jongeman een te 

grote stap. Een extreem verhaal, maar de kern van de boodschap is duidelijk: als je veel hebt, raak je ook 

aan veel gehecht. En dan is het soms lastig om nieuwe wegen in te gaan. 

 

Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk verdeeld is 

in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets te doen. Echt 

delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet (en niet: wegdoen wat je 

toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je deelt in het gemis en de zorg van de 

ander.  

Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet alleen 

maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen. Het volgende onderbouwliedje Veel te 

vol vat dat mooi samen. 

 

Veel te vol en veel te veel, 

alles waar ik niet mee speel. 

Leen maar uit! 

Veel te veel en veel te vol, 

kijk, mijn kledingkast staat bol. 

Geef maar weg! 

Wil je ruilen? Samen spelen? 

Wie heeft weinig? Wie wil delen? 

Heb jij weinig? Leen van mij. 

Daarna zijn we samen blij. 

Alsjeblieft!  

Dankjewel 



CONTINUROOSTER  

Bijna alle stembriefjes  zijn tijdens de tienminutengesprekken 

ingeleverd bij de leden van de MR.  

De leden van de MR hebben na afloop van de laatste 

tienminutengesprekken de stembriefjes geteld. 

Hieronder leest u de uitslag: 

- 177 stemmen voor het continurooster 

- 39 stemmen tegen het continurooster 

- 2 stemmen geen mening 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt het 

nieuwe rooster ingevoerd. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren.  

 

MR 
In maart nemen Ingeborg Venema en Klaas Piet Spoelstra na vele jaren afscheid van de MR. Namens 

team en alle ouders bedankt voor jullie inzet. Met ingang van maart 2018 zal Jeltsje Venema zitting 

nemen in de MR. Wij wensen haar een hele plezierige tijd toe.  

 

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.  

 

OPEN DAG 

Vandaag woensdag 21 februari was de ‘open dag’ op ‘De Klimbeam’. Verschillende ouders hebben 

samen met hun kind de school bezocht. Wanneer u niet in de gelegenheid was om de school te 

bezoeken dan is het altijd mogelijk om nog een afspraak te maken.  

 

Voor ons is het wel belangrijk om te weten hoeveel leerlingen wij in het nieuwe schooljaar kunnen 

verwachten in groep 1. Op basis van het leerlingenaantal maken wij de groepsverdeling voor het 

schooljaar 2018-2019. Wanneer u niet op de ‘open dag’ kunt zijn dan graag uw kind aanmelden via 

de mail of via het voorlopig aanmeldingsformulier, dat formulier is op school verkrijgbaar.  

 

PROJECTWEEK EN OPEN PODIUM 

De projectweek zal worden gehouden in de week na Pasen, begin april. Het thema van de 

projectweek is: ‘Fryslân’. In deze week werken Bogerman, It Fûgelnêst en De Klimbeam samen onder 

de noemer: ‘Koudum ferbynt’. Binnenkort kunt u daar meer over lezen in Bultenijs.  

Dat betekent dat de projectweek in maart en het open podium op 21 maart niet door gaan.  

 

SCHOOLKAMP 

Het schoolkamp voor groep 8 is 30,31 mei en 1 juni.  

 

HELP PAKE ENBEPPE DE VAKANTIE DOOR 

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen t/m 12 jaar op 

vertoon van pake, beppe of andere volwassenen gratis 

naar het museum. Het thema dit jaar is: ‘Typisch Fries’. 

In de bijlage vindt u het affiche van het museum in 

Hindeloopen. Verder informatie kunt u vinden op de 

website www.museum.frl  

 

 

 



IDENTITEIT 

De afgelopen periode hebben wij de werkwijze  ‘levensbeschouwelijk onderwijs’ geëvalueerd.  

Er zijn gesprekken gevoerd met: ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Aanstaande donderdag komen de leden van de identiteitscommissie bijeen, zij bespreken de 

evaluatie en nemen een besluit over hoe het levensbeschouwelijk onderwijs volgend jaar een vervolg 

zal krijgen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.  

 

SCHOOLGEZINSDIENST 

Zondag 11 maart is er om 10.00 uur een schoolgezinsdienst in ‘Het Baken’ in Koudum.  

De schoolgezinsdienst is voorbereid door de dominee en de leerkrachten van de school.  

De kinderen die de godsdienstles volgen op dinsdag en vrijdag zullen tijdens de dienst een 

bijdrage leveren, dit is in de vorm van een gedichtje, lied of toneelstuk.  

Het thema van de dienst sluit aan bij het thema van Trefwoord, ‘veel en weinig’.  

Na de dienst is er tijd voor ontmoeting en koffie en cake. Aan u de vraag, wanneer u het kunt 

missen, om een cake mee te nemen zodat wij na de dienst ook met elkaar kunnen ‘delen’.  

In de bijlage vindt u de uitnodiging.  

 

VERJAARDAGEN  

 

 

 

 

 

 

Froukje Postma Groep 5 3 maart 

Esmee Schaper Groep 5 4 maart 

Jelle Bauke de Vries Groep 2 4 maart 

Dytmer Venema Groep 8 5 maart 

Jelbrich Bosma Groep 2 6 maart 

Jelt Zeinstra Groep 3 6 maart 

Bram Meijer Groep 3 8 maart 

Damian Visser Groep 3 12 maart 

Jort de Vries Groep 5 13 maart 

Mirthe de Boer Groep 1 14 maart 

Djurra Mulder Groep 8 14 maart 

Amerins van Dijk Groep 4 16 maart 

Mirthe Snoodijk Groep 2 16 maart 

Durk Harmen de Jong Groep 8  20 maart 

Liz Trimpe Groep 1 21 maart  

Jibbe van Berkum Groep 7  22 maart  

Famke Postma Groep 7  23 maart 

Mathijs de Vries  Groep 1  23 maart 

Nynke Schotanus Groep 4 24 maart 

Mark Winia Groep 3 24 maart 

Fenna Hoekstra Groep 1  26 maart 

Thymen Hendriks Groep 4 29 maart 

Jan Kemker Groep 2 29 maart  



AGENDA 

                                       Maart  
7 maart    Alle kinderenvrij i.v.m. studieochtend personeel 

9 maart    Schoolgezinsdienst 10.00 uur ‘Het Baken’ in Koudum 

14 maart   Luizencontrole  

    Projectweek is verschoven naar de eerste week van april. 

 

 

 

 


