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Friese Sleepbootdagen 

Onderstaande uitnodiging ontvingen we van de Sleepbootcommissie 2018: 

 

Geachte scholen, ouders en leerlingen, 

Graag nodigen wij jullie alle uit tijdens de Friese Sleepbootdagen om ons Techno plein te 

komen bezoeken. Op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 van 11:00 tot 17:00 uur. 

Wij hebben samen met de bedrijven uit Woudsend en omgeving, diverse opleidingsinstituten 

en de Gemeente Súdwest-Fryslân een leuk en leerzaam Technoplein georganiseerd. 

 
Zien Doen Ervaren een plein dat draait om techniek en ontdekken. 

 

De kranten stonden er onlangs vol mee: vanaf 2022 ontstaat er in Nederland een tekort op de 

arbeidsmarkt. Vooral bedrijven in techniek technische sector krijgen het zwaar. De oorzaak 

hiervan is dat er weinig jongeren kiezen voor technische Mbo-opleidingen. in deze richtingen. 

Het is daarom van belang deze sectoren onder de aandacht te brengen en (weer) aantrekkelijk 

te maken. In Woudsend zijn er veel bedrijven actief in de scheepvaart, installatietechniek, 

bouw- en metaaltechniek. Om deze sectoren weer aantrekkelijk te maken voor jongeren 

willen we als collega ondernemers de handen ineenslaan. Tijdens 

de Friese Sleepbootdagen op 5 en 6 mei, willen we een 

‘Technoplein’ laten verrijzen in het dorp. Op dit plein bieden we 

Woudsender bedrijven de kans zichzelf te presenteren de jeugd te 

enthousiasmeren voor deze mooie “ambachtelijke” beroepen. 

 

Het idee is ontstaan: Al enkele jaren is een enthousiaste groep 

vrijwilligers onder leiding van Karina van Lent en Jolanda van Dongen bezig met het project 

kinderkunst Woudsend. Afgelopen jaar was het thema “Ambachten” Onze kinderen zijn in 

kleine groepjes naar de bedrijven toegegaan om met de vak/ambacht medewerkers aan de slag 

gegaan om kunstwerken gerelateerd werkstukken aan het bedrijf te maken ( 

www.kinderkunst.com)  

De bedoeling van het ‘Technoplein’ is enerzijds dat bedrijven hier gaan staan met hun 

producten en halffabricaten, zodat kinderen en jongeren kunnen zien én ervaren wat er 

allemaal in Woudsend e.o. wordt gemaakt. Anderzijds willen we onze kinderen en jongeren 

enthousiast maken voor techniek en ze laten zien welke mogelijkheden er op de arbeidsmarkt 

zijn.  

 

Een brug tussen jongeren en techniek. 

 

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 

Installatiebedrijf is ook aanwezig met de ‘experimenten-bus’.  

Waar kinderen kunnen experimenteren met techniek. 

 

 

De volgende bedrijven , opleidingen en organisaties zullen 

aanwezig zijn op het Technoplein: 

 

HERINNERING:  

Wilt u de rapportmappen aan uw kind meegeven naar school zodat alles weer compleet is 

voor de volgende rapportperiode 

 

http://www.kinderkunst.com/


•School voor techniek & technologie – ROC Friesland 

College Heerenveen 

•Aannemersbedrijf Nagelhout 

•DJS Jachtservice 

•Installatiebedrijf EP  Reekers 

•Maritieme techniek, techniek en bootbetimmering – 

ROC Friesepoort Sneek 

•MBO maritiem officier – ROC Friesepoort  Urk 

•Pinstriper  Auto beschilderen. 

•Timmerfabriek de Jong 

•Technopark – ROC Friesland College Heerenveen 

•Van der Meulen Woudsend 

•Wartsila 

 

We hopen u graag te zien op 5 en 6 mei tijdens de Sleepbootdagen in Woudsend. 

Hartelijke groet, 

De Sleepbootcommissie 2018 

 

Typ-examen 
Onlangs hebben twee leerlingen van onze school type-examen gedaan. Hierbij de uitslag met achter de 

naam het behaalde aantal aanslagen per minuut en het daarbij behorende cijfer voor accuratesse. Van 

harte gefeliciteerd Jelle en Elise! 

  

Jelle de Boer 163 - 7 

Elise Sirag 167 - 8 

  

 

Nieuwe directeur voor CBS de Klinkert 
Door de fusie van It Swannenêst met de Skutslús blijft er voor Pieter Jongsma, nu directeur op beide 

scholen, één school over.  

Na de zomervakantie start Pieter ook als directeur van CBS de Klinkert te Sloten. Op de Klinkert was 

de functie van directeur vacant door het vertrek van Douwe Weerstra. Pieter vindt het een mooie 

uitdaging om samen met het team, ouders en leerlingen van de Klinkert verder te bouwen aan een fijne 

en veilige school. 

 

 

Studiemiddag Team 

Op donderdag 24 mei heeft het team weer een studiemiddag onder leiding van de heer Hans Veldsink 

over de schoolvisie en uitvoering daarvan in de praktijk. Alle leerlingen zijn die middag vrij vanaf 

12.00 uur. 

 

 

Hemelvaart 

Het hemelvaartweekend is dit jaar van donderdag 10 mei tot en met zondag 

13 mei.  

Pinksteren 

Het pinksterweekend is van zondag 20 mei tot en met maandag 21 mei. 

Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 

mooie zonnige dagen. 

 

 

 

                                                                                            



Alvast noteren 

             4 juni  - Schoolreisje groep 1-2 

           11 juni  -  Schoolreisje groep 3-8 

           13 juni  - Schoolfotograaf 

           18 juni  - Start Cito toetsweken 

           22 juni   - Sportdag Lytse SWH       

            

 


