
Toelichting bij de maandkalender van februari 2019 

 

 

Aanwezigheid Pieter   Aanwezigheid IB-er Annie Tigchelaar 
Woensdag 6 februari   Dinsdag 5 februari 

Donderdag 7 februari   Donderdag 14 februari 

Maandag 11 februari   Donderdag 28 februari 

Woensdag 13 februari 

Dinsdag 26 februari 

Donderdag 28 februari 

 

Schoonmaakavond 
We willen alle ouders die aanwezig waren op de schoonmaakavond van 8 januari van harte bedanken 

voor hun inzet. Wat is het fijn dat we met elkaar alles weer spik en span hebben gemaakt. Door er 

samen de schouders onder te zetten is de klus ook weer zo geklaard.  

Er waren een paar ouders die de schoonmaakavond hebben gemist. We zouden het fijn vinden 

wanneer deze ouders zelf even contact opnemen met Christina Finnema van de Ouderraad om een 

vervangende datum te zoeken in de schoonmaaklijst. 

 

De eerstvolgende schoonmaak-activiteit staat gepland op zaterdag 9 maart. Dit is een andere datum 

dan de landelijke NL Doet dag. Bij het inplannen van alle dagen in september 2018 zijn we uitgegaan 

van de destijds aangegeven datum. Daar is bij NL Doet naderhand een wijziging in aangebracht. Om 

verwarring te voorkomen blijven we vasthouden aan de door ons ingeplande datum van 9 februari. 

 

Bij de post 

 
 



Opbrengst Kinderpostzegels 

De Kinderpostzegelactie van groep 7-8 heeft het gigantische bedrag van € 3.814,15 opgebracht. 

Geweldig! Bedankt lopers en kopers! 

 

Collecte kerstviering 
Tijdens de beide kerstvieringen in de Nicolaaskerk hebben we gecollecteerd voor de Voedselbank van 

Stavoren. In totaal is er € 262,32 opgehaald. Dit bedrag is voor de kerst overhandigd aan de 

Voedselbank. Van de penningmeester van de Voedselbank Zuidwest Friesland, de heer Bekkema, 

ontvingen we onderstaand bedankje:  

 
‘Heel erg bedankt voor de opbrengst van de 
collecte na de kerstviering van de Skutslús. 
Graag de kinderen bedanken dat ze zo hebben 
meegeholpen, dat ook de mensen die eten 
van de Voedselbank krijgen, met Kerst genoeg 
en lekker eten hebben gehad’. 
 
 

 
Open Dagen 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 4, 5, 6 en 7 februari staan er weer de jaarlijkse open 

morgens gepland. Voor u als ouders weer een mogelijkheid om even bij uw kind(eren) in de klas te 

kijken, sfeer te proeven en een les mee te maken. De indeling, om er voor te zorgen dat er niet te veel 

ouders tegelijk de klassen in gaan, hebt u inmiddels van ons gekregen. U bent welkom vanaf 9.00 uur 

tot de lunchpauze van 12.00 uur 

 

Voor de kleutergroep is de indeling iets anders gemaakt omdat er alleen voor de pauze in de 

groep kan worden gekeken. Daarom zijn er ook op vrijdagmorgen 8 februari ouders 

ingedeeld. 

 
Open Morgen 
In februari organiseren de scholen van Nije Gaast een open morgen voor de ouders van leerlingen die 

het komende schooljaar 4 jaar worden.  

Voor de ouders in Stavoren bestaat op 6 februari vanaf  9.00 uur de mogelijkheid om de school te 

bezoeken. U kunt samen met uw kind(eren) tijdens deze morgen een kijkje nemen in de verschillende 

groepen en u kunt eventuele vragen stellen aan Pieter Jongsma. 

 

Meedraaiochtend ouders van Plusklasleerlingen 
Voor de ouders van leerlingen die naar de Plusklas gaan, is er ook weer een mogelijkheid om een 

ochtend mee te draaien: 

Plusklasleerlingen groep 7-8: dinsdagmorgen 12 februari van 8.30-11.45 uur 

Plusklasleerlingen groep 5-6-7: woensdagmorgen 13 februari van 8.30-11.45 uur 

 

10 min gesprekken 
In de week van 11-15 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. U ontvangt dit keer voor het 

eerst een uitnodiging hiervoor via ons ouderportaal PARRO. Eerst ontvangt u een aankondiging, 

vervolgens kunt u rechtstreeks via Parro inschrijven op tijdstippen die de leerkracht van uw kind voor 

de groep heeft aangemaakt.  

Ouders die meerdere kinderen op onze school hebben krijgen een kleine voorsprong bij het kiezen van 

een geschikt tijdstip.  

 Ouders met meerdere kinderen kunnen inschrijven vanaf maandag  4 februari 8.00 uur 

 Alle ouders kunnen inschrijven vanaf woensdag 6 februari 8.00 uur 



 Deadline inschrijven zaterdag 9 februari voor 20.00 uur 

 

De 10 minutengesprekken vinden dus niet meer op één avond plaats maar gedurende de hele week. 

Mocht het u niet lukken om op deze nieuwe manier een afspraak te maken, kom dan gerust langs op 

donderdag 7 februari bij juf Lienke in het kamertje. 

 

 
Voor groep 8 staan er geen 10 minuten gesprekken gepland in verband met de verwijzingsgesprekken 

die in week 7 zullen plaatsvinden. Mocht er wel aanleiding zijn om even van gedachten te willen 

wisselen, dan kunt u natuurlijk altijd even een individuele afspraak maken. 

 

Leerlingen vrij 
Op 14 februari heeft het team een administratie-dag. Alle toetsgegevens worden dan verwerkt en er 

wordt een begin gemaakt met de nieuwe groepsplannen en handelingsplannen voor de tweede helft 

van het schooljaar. 

 

Voorleeswedstrijd 
 

Op maandagavond 4 maart om 19.00 uur is de regionale 

kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek 

van Bolsward. Voor onze school gaat Ruben Sijtsma uit groep 8 er 

naar toe. 

De winnaar gaat door naar de regionale halve finale.  

Wij wensen Ruben alvast heel veel succes! 
 

 

Judolessen te Warns voor groep 5-6 

Meteen na de voorjaarsvakantie starten we met een blok van 4 judo-lessen in de Treffe te Warns voor 

groep 5-6, gegeven door de heer Dries Poelstra. Deze lessen zijn van 12.15 uur tot 13.15 uur. Rond 

11.30 uur eten we met de leerlingen op school. Daarna vertrekken we 11.45 uur richting Warns. In de 

Treffe kunnen de leerlingen dan hun gymkleding aandoen en de beschikbare judopakken daar 

overheen aantrekken. 

Na de judoles gaan we rond 13.30 weer naar Stavoren. 

Voor de veiligheid moeten lange haren in een staart of vlecht en oorbellen uit. 



 

De vier judolessen worden gegeven op maandagmiddag 25 februari, 4, 11 en 18 maart. We zijn 

nog op zoek naar chauffeurs die ons erheen willen rijden en ons weer op willen halen. Via Parro is 

deze vraag onder groep 5-6 ouders al uitgezet. 

 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari is de voorjaarsvakantie. 

 

Alvast noteren 
9 maart  NL Doet schoonmaken buiten 


