Nieuwsbrief 1 schooljaar 2021-2022
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij sturen wij u alvast informatie die belangrijk is voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Wij hopen dat u in ieder geval geniet van de welverdiende vakantie!
Mocht het nodig zijn dan zullen wij u in de laatste week voor de
zomervakantie nog de laatste informatie sturen.
NIEUWE LEERLINGEN GROEP 1
Na de zomervakantie starten deze kinderen in groep 1.
Sara
Jasmijn
Jildau
Matthijs
Liese
Mare
Jaxson
Arlinn
Sierd Jan
Lieke
Mara
Arne
Jildau
Frederique
Auke
In september komen Loek, Signe en Ilse op school.
NIEUWE en VERTREKKENDE LEERLINGEN OVERIGE GROEPEN
In groep 4 komt Fabienne
In groep 7 komt Joshua

Vertrek

Na de zomervakantie gaat Yvan naar ‘De Súdwester’ in Sneek. Wij wensen hem een hele goed tijd
toe.
KENNISMAKING
Hallo allemaal!
Ik ben Lisa, 24 jaar en onlangs verhuisd naar Workum waar ik
samenwoon met mijn vriend Wietze. Mijn hobby’s zijn
wielrennen en paardrijden. Daarnaast ben ik actief als jurylid bij
het dames turnen.
In het eerste jaar van de opleiding (PABO) heb ik stage gelopen
op de Klimbeam. Inmiddels heb ik mijn diploma op zak! De stage
op de Klimbeam is zo goed bevallen dat ik volgend schooljaar
terug kom op de Klimbeam. Ik mag samen met Meiny les gaan
geven aan groep 1B. Op woensdag, donderdag en vrijdag zult u
mij zien op de Klimbeam. Ik heb er enorm veel zin in.
Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij
op te nemen.
Alvast een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Groeten Lisa.

EERSTE SCHOOLDAG
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u van ons informatie over ‘ouders in de school’.
Het is op dit moment lastig om te bekijken of er nog COVID-19 maatregelen gelden en hoe die er dan
uitzien, bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Op 7, 13 en 23 september hebben we ‘kennismakingsgesprekken’ gepland. Deze gesprekken, die een
kwartier duren, zijn bedoeld om samen met u de verwachtingen ten aanzien van het nieuwe
schooljaar te bespreken, de kwaliteiten van jullie kind(eren) en waar wij als school op zouden
moeten letten. Wij verwachten de leerlingen van groep 3 t/m 8 samen met hun ouders voor het
gesprek. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen mee maar dat laten wij aan u zelf over. Vanaf
maandag 23 augustus kunt u via Parro inschrijven.
GOUDEN WEKEN
Vooral de eerste weken zijn belangrijk voor de sfeer in de groep. Daarom besteden we in de eerste
weken, ‘de gouden weken’, veel aandacht aan elkaar leren kennen, de groepsvorming, en worden er
school- en groepsafspraken gemaakt zodat iedereen zich prettig en veilig voelt op school.
Onze 6 uitgangspunten/afspraken om samen te zorgen voor een goede sfeer zijn:

Van iedere dag maken wij voor onszelf en de ander een prettige dag
We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
We zorgen dat iedereen rustig kan werken in de school
Wij zorgen goed voor onze spullen en die van de ander
Wij lossen ruzie samen goed op
Wij verwachten van elkaar dat iedereen elke dag zijn/haar best doet
Deze uitgangspunten omschrijven hoe kinderen en volwassenen met elkaar omgaan. De
basisafspraken hebben kleuren, zodat de jongsten ook weten over welke afspraak we het hebben. In
de eerste periode, de ‘gouden weken’, komen deze afspraken extra aan bod.
GYMNASTIEK
De groepen 3 t/m 8 gaan op dinsdag en donderdag naar de gymnastiekzaal van ‘De Klink’.

GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2019-2020
Groep
Groep 1A

Maandag
Juf Marije

Dinsdag
Juf Marije

Woensdag
Juf Marije

Donderdag
Juf Marije

Vrijdag
Juf Marije

Groep 1B

Juf Meiny

Juf Meiny

Juf Lisa

Juf Lisa

Groep 2

Juf Tessa

Juf Tessa

Juf Meiny/Juf
Lisa
Juf Nienke

Juf Nienke

Juf Nienke

Groep 3

Juf Eelkje

Juf Eelkje

Juf Eelkje/ juf
Anna

Juf Anna

Juf Anna

Groep 4

Juf Tineke

Juf Tineke

Juf Tineke

Juf Lysbeth

Juf Lysbeth

Groep 5

Juf Rigtje

Juf Sietske

Juf Sietske

Juf Sietske

Juf Rigtje

Groep 6

Juf Hilly

Juf Hilly

Meester Ayelt

Meester Ayelt

Groep 6/7

Juf
CaroLien/Juf
Sietske
Juf Amarins

Juf CaroLien

Juf
Hilly/meester
Ayelt
Juf CaroLien

Juf CaroLien

Juf CaroLien

Meester
Tonny
Meester
Walter

Meester
Tonny
Meester
Walter

Meester
Tonny
Meester
Walter

Meester
Tonny
Juf Amarins /
Meester
Walter

Groep 7
Groep 8

Meester
Walter

De drie kleutergroepen zitten beneden aan de linkerkant. Groep 3 en groep 4 zitten beneden aan de
rechterkant.
Groep 5 zit boven in het tussenlokaal want dat is de kleinste groep kinderen en zij gaan ook naar het
kleinste lokaal qua oppervlakte.
De groepen 6 en 7 zitten rechtsboven en de groepen 6/7 en 8 zitten linksboven.
Ter ondersteuning is juf Corrie op school. De IB’er Neeltsje is er vier dagen. Ackelyn is er maandag
t/m donderdag.

BOEKJE MET NAMEN EN ADRESSEN

Wij zijn bezig met een boekje waarin alle namen, adressen en telefoonnummers van alle kinderen in
staan. Mocht het zo zijn dat u bezwaar hebt tegen vermelding van namen, adres en (mobiel)
telefoonnummers in dat boekje, graag dit voor 14 september doorgeven deklimbeam@nijegaast.nl
Daarna gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de vermelding van bovengenoemde gegevens.
JAARPLANNING
In de bijlage vindt u de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. Mochten er veranderingen zijn dan
vermelden wij dat op de nieuwsbrief.
BEZOEK TANDARTS / HUISARTS
Wij krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te brengen aan de tandarts,
huisarts. De wet is hier duidelijk in en geeft aan dat alleen in bijzondere gevallen hiervan gebruik
gemaakt kan worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts of tandarts buiten de
schooltijden of in de vakanties te plannen. Zo mist uw kind geen officiële lestijd en worden de lessen
niet verstoord.
MUZIEK
Na de vakantie komt op maandag ook weer juf Yvenka onze
‘biebjuf’ en op woensdag onze muziekjuf, juf Reinou. Wij zijn blij
dat ze weer op school kunnen komen.

VERLOF AANVRAGEN
In bijzondere gevallen kunt u als ouder verlof aanvragen voor uw kind(eren). U dient dan een
aanvraagformulier ruim van te voren ingevuld in te leveren bij de directeur van de school.
Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de school.










verhuizing: maximaal 1 dag
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats:
maximaal 1 dag
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graag buiten de woonplaats:
maximaal 2 dagen
12,5 -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1
dag
25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg
met de betreffende sectordirecteur van de school
overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag naar
het oordeel van de betreffende sectordirecteur belangrijke redenen met uitzondering van
vakantieverlof.

Ouders met een seizoenbedrijf konden een aanvraag doen voor extra verlof van maximaal tien dagen
per schooljaar. De regels voor deze aanvraag zijn aangescherpt door de leerplicht, u kunt de regels
hiervoor vinden in de bijlage.
Voldoet uw aanvraag niet aan de genoemde eisen in de bijlage, dan is de directeur verplicht uw
aanvraag te weigeren. Wanneer de leerling(en) ondanks een negatief besluit toch gebruik maken van
het gevraagd verlof is de directeur verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar wegens
ongeoorloofd verzuim.

SCHOOLREISJES

De schoolreisjes die in eerste instantie gepland waren voor 24 juni konden niet doorgaan. Gelukkig
voor de leerlingen hebben wij de schoolreisjes kunnen doorschuiven naar 2 september aanstaande.
Groep 1 t/m 3 gaan naar SpeelBos Joure, groep 4 en 5 gaan naar Dinoland in Zwolle en groep 6, 6/7,
7 en 8 gaan naar Avonturenpark Hellendoorn.
U ontvangt na de zomervakantie de vertrek – aankomsttijden van de verschillende groepen.
De kinderen die na de zomervakantie starten in groep 1 hebben 2 september vrij. Zij gaan
uiteraard aan het einde van het schooljaar mee op schoolreisje.
IDENTITEITSCOMMISSIE / OUDERRAAD
Saskia is na heel veel jaren, in de Ouderraad te hebben gezeten, gestopt met haar werkzaamheden.
Wij willen haar heel hartelijk bedanken voor alle hulp.
De identiteitscommissie gaat in september afscheid nemen van Rein. Zijn periode zit erop, hij heeft al
die tijd op een fijne manier een bijdrage geleverd en de notulen geschreven. Bedankt voor al jouw
inzet.
Age neemt vanaf september zijn plaats in. Wij wensen hem een goede tijd toe in deze commissie.

Simmer yn Súdwest
Ben je deze zomer in de buurt en heb je wel zin in wat actie? Doe mee aan Simmer yn Súdwest!
In de hele zomer kun jij, en iedereen uit je gezin, meedoen aan allerlei
activiteiten zoals zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of een te gekke
Wipe-outbaan. En naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief
aan de slag: kom schilderen, maak monsters of kom muziek maken. Er
is dit jaar van alles te doen en het is nog gratis ook.
Je moet je wel even opgeven.
Ga naar de website www.simmerynsudwest.frl, geef je op en doe mee!
Meer info ook via: info@akte2.nl

2 september Doutzen
6 september Dynke
8 september Daniël
9 september Jisse
13 september Abe
13 september Lyan
13 september Gerard
15 september Noa
15 september Birthe
17 september Tomas
20 september Demi
23 september Max
24 september Eeltje
25 september Noortje
26 september Amber
27 september Alisa

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER

AGENDA SEPTEMBER
1
2
7
10
13
15
23
29
29
29

Startgesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken
Dorpsfeest/ studiedag personeel. Alle kinderen vrij
Startgesprekken
Start Jantje Beton groep 5/6/7
Startgesprekken
Einde Jantje Beton groep 5/6/7
Start Kinderpostzegels groep 8 Start Kinderpostzegels groep 8
Groepspresentatie groep 6. Ouders van deze groep zijn om 8.15 uur welkom.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot maandag 23 augustus

