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21 december: Kerstviering op school 

23 december: Alle kinderen vrij! 

23 dec– 8 jan: Kerstvakantie 

12 januari: Schoonmaakavond 

19 januari: Leerlingenraad 

23 jan– 3 feb: Toetsweken 

10 en 13 februari: Alle groepen vrij! 

20-24 februari: Oudergesprekken 

25 feb– 5 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De komende week hebben de kinderen het in de 
groepen over verbonden en verbondenheid. 

Verbonden zijn maakt mensen gelukkiger, succesvol-
ler en het biedt veiligheid. Tegelijk kan verbinding 
soms ook moeilijk zijn. In een samenleving met steeds 
meer wij—en zij-denken, of waar mensen met ver-
schillende achtergronden samenleven, is het niet 
vanzelfsprekend dat we ons met elkaar verbonden 
voelen. Er is dus voor kinderen veel te onderzoeken: 
verbondenheid is fijn en belangrijk, maar ook kwets-
baar. Er is moeite voor nodig  om verbonden te blij-
ven of te worden. Inzicht in wat verbondenheid is en 
hoe het werkt is daarbij onmisbaar. 

Niemand is een eiland, totaal op zichzelf. Allemaal 
zijn wij via onzichtbare draden verbonden met ande-
re mensen. Sommige verbanden zijn er gewoon, zoals 
die met familieleden. Andere ontstaan door keuzes 
die we maken,; een voetbalclub of zanger die we 
goed vinden of een vriend of vriendin bij wie we ons 
fijn voelen. Kinderen ontdekken dit gaandeweg en 
worden steeds meer zelfsturend in de verbanden die 
ze aangaan. 

Kinderen onderzoeken verder in dit thema met wie 
en hoe zij verbonden (willen) zijn, of en waarom ver-
bondenheid belangrijk is en wat verbondenheid ster-
ker maakt of juist in gevaar brengt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 

 

 

“ Verbonden” 
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P a g i n a  2  

  

  Nieuws uit groep 2:  
 Vorige week  vrijdag zijn we op bezoek 

geweest bij verloskundige praktijk 

Sicht in Wommels. Ze hebben ons daar 

veel vertellen over wat een verloskun-

dige doet, hoe een baby in de buik 

groeit en we hebben een echo laten 

zien van de baby van juf Geke.  

 

 

Tevens hebben we 
vorige week weer de 
Buitenlesdag gehad.  

Tijdens deze dagen kunnen de kinderen 
ook buiten aan de slag met hun werkjes. 

Sinterklaas in groep 2: 
“Sinterklaas kapoentje gooi wat in m'n schoen-
tje...."(bakje). We kregen een Pietendiploma. We oefen-
den de beginklank, woordenschat, kritisch luisteren en 
rijmen, maanden van het jaar. Wanneer zijn we jarig? 
Wie is al jarig geweest? 

Juf Henriëtte las het boek "Boer Boris en het 
paard van Sinterklaas". En lazen we over Lieke 
en Sam uit het voorleesboek van J.Vriens: "Dag 
Sinterklaasje" 

 

 

Juf kreeg een nieuwe titel, namelijk “beppe”.  

En we rekenden met meester Sander en met dobbelstenen en pepernoten in de zak. 
Wie heeft de zak het eerste leeg of vol? 
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Nieuws uit groep 6: 

P a g i n a  3  
S c h o o l j a a
r  2 0 2 2 -

 

 
Vorige week vrijdag zijn de kin-
deren van groep 6 naar It 
Mearke in Winsum geweest. 
Wat hebben we daar mogen 
genieten van “De grutte show-
man”.  Een ochtend met veel 
dans, zang en humor! 

ontzettend 
leuke dag 
geh!  

Wat hebben we een ont-
zettend leuke dag gehad met 
elkaar! Er waren prachtige 
surprises gemaakt met een 
mooi gedicht erbij. Ook vielen 
de cadeaus bij iedereen in de 
smaak. We mochten ook ge-

nieten van twee muzikale 
optredens van Catoo en 
Ronke. Deze dag hebben 
we afgesloten met 2 leu-
ke Kahoots en pietengym.  

De afgelopen weken hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwel-
komen bij ons op school. In groep 1 zijn Trude Galema, Tijmen van Leeningen en 
Eelke Albert de Jong ingestroomd.  Wij wensen jullie veel plezier toe bij ons op 
school. 

Hieronder een foto van de nieuwe leerlingenraad. Ze hebben inmiddels hun eerste vergadering al 
gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

Boven:  Saar, Nynke, Anne, Lisa 

Onder:  Jinse Durk, Jelske, Redmar, Lycke 

Leerlingenraad :    

Nieuwe leerlingen: 
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Schoonmaakavond  12 januari 2023: 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Op donderdagavond 12 januari 2023 is de eerste schoonmaakavond. Hieronder vinden jullie de aanmel-
dingen en verdelingen van de groepen. Het zou fijn dat er nog meer ouders aanschuiven om te helpen.  

U kunt zich nog aanmelden via: funemint@degreiden.nl 

Vele handen maken licht werk.  We starten rond 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Tussendoor natuurlijk 
even een bakje koffie met wat lekkers! 

Schema schoonmaak 12 januari 2023: 

 
• Amarins Hitzert: inzetbaar in de ochtend 

•  

Versiercommissie: 

Gisteravond is de versiercommissie weer druk bezig geweest om de school in mooie kerstsfe-

ren te brengen. Enorm bedankt daarvoor. Het wordt erg gewaardeerd door kinderen en leer-

krachten. 

Groep: Naam: 

1 Nynke van der Schaaf 
Lieke Huitema 
Heleen Rijpma 
Michelle Verbeek 
Welmoed Damsma 
Brechtsje Zuiderbaan 
Anna v/d Meulen-Hofstra 

2 Ilse Bosma 
Ingrid Dijkstra 
Annie Dijkstra 
Maaike Dijkstra 
Lysbeth Hitzert-Koornstra 

3 Susan Altenburg 
Fenna Zeeman 
Nienke Stegenga 
Johanna Cnossen 
Esther Hoitinga 
Antje Galema 

4 Dieuwertje Kösters 
Amarins v/d Belt 

5 Anna Marijke Posthuma 
Margriet Rienstra 
Janneke de Boer 
Johanna Meekma 

6 Grytsje Huitema 
Klaas Pieter Kuiken 
Marijke Swierstra 

7 Joke Krist 
Liesbeth de Jong 
Hilde Bosma 

8 Janneke Posthumus 
Stephan Ballmann 
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Juf Marriët heeft laatst aangegeven, dat het lesgeven aan groep 8 niet bij haar past. Ze geeft de voor-
keur aan de onderbouw en middenbouw. Gelukkig hebben we een vervanger voor haar kunnen vinden, 
namelijk René Bouwmeester.  
 
Even voorstellen…………. 
  
Ik ben René Bouwmeester en heb ongeveer 40 jaar onderwijservaring en woonachtig in Sneek samen 
met mijn vrouw Anja. Samen hebben we drie kinderen met partner en 7 klein-
kinderen. Tijdens mijn loopbaan heb ik allerlei ontwikkelingen in het onderwijs 
meegemaakt. Rustige en roerige tijden. Veranderingen zoals digitaal onderwijs 
enz. 
Eén ding is in al die jaren hetzelfde gebleven. Een goede verstandhouding tus-
sen leerling en leerkracht blijft belangrijk voor een optimale beginsituatie om te 
kunnen ontwikkelen. 
Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik hoop dat de kinderen en ik sa-
men een fijne tijd hebben waarin momenten zijn van naast het leren ook plezier 
te hebben. 
 
Groeten, 
René 

 

Meester René Boumeester:                 

Afgelopen maandag heb-
ben een fijn Sinterklaas-
feest in groep 7 gehad. 
Wat hadden de kinderen 
prachtige surprises en pas-
sende gedichten gemaakt. 
Er was echt goed over na-
gedacht! Ook de Sint en 2 
pieten kwam nog langs 

voor een flitsbezoekje. 

Sinterklaasfeest in groep 7: 
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Sinterklaas in groep 5: 

 

 Ook in groep zijn de laatste weken weer veel activiteiten geweest. De kinderen van groep 5 heb-
ben hun schaatslessen inmiddels achter de rug, maar wat kunnen we op een fijne manier terug-
kijken op deze sportieve aangelegenheid. Vier weken lang zijn we op dinsdagochtend richting de 
ijshal van Leeuwarden gereden voor schaatslessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas en zijn pieten zijn deze week ook bij de kinderen van groep 5 langs geweest. Wat 
hadden de kinderen prachtige surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Hieronder een mooie 
groepsfoto van de hele groep. 

Groep 1a na de kerstvakantie en groep 2 op vrijdag: 
Volgende week hopen wij u te kunnen vertellen welke leerkrachten er na de 
kerstvakantie voor groep 1a(aanvangsgroep) zullen staan. 

 

Juf Geke (groep 2 op vrijdag) zal na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof 
gaan. Volgende week zullen wij ook haar vervangster aan u doorgeven. 
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Nieuws uit groep 1: 

 Eindelijk mochten  we de Sint en zijn Pieten verwelkomen. Op de parkeerplaats naast de school 
stonden we vol spanning te wachten. En ja hoor, daar kwam Sinterklaas met zijn Pieten op de 
kar. Wat fijn, dat hij weer is aangekomen. 

 

Om 09.00 uur zaten we klaar voor Sinterklaas en zijn Pieten. Na 
een paar liedjes te hebben gezongen, kwamen ze er al aan. De kin-
deren waren helemaal onder de indruk. Ze hadden hun hoed met 
de naam op. Piet kreeg de letter J en moest goed kijken vij wie die 
hoorde: Jimte, Jente, Jikke, Jildau... en bij juf. Hij deed het super-
goed! De meisjespiet had de letter V. Daar was er maar één van; 
Vera! Piet moet hem dan niet onderste boven houden... 

Ze hadden ook iets lekkers meegenomen; 
pepernoten met schuimpjes! Onze schoor-
steen bekertjes waren goed gevuld. En 
toen kwamen er twee zakken met cadeautjes, wat was dat spannend! 
Toen alles was uitgepakt zagen we allemaal blije gezichten! 

 

Vandaag hadden een aantal meisjes de hondjes mee naar school geno-
men. Het leek wel een hondenschool! Ze hebben heerlijk in het bedje 
van Pompom geslapen. Het zijn hele brave hondjes! 

 

Na Sinterklaas stappen we over naar het volgende thema; Kerst! 
Morgen maken we de klas gezellig en zetten we de kerstboom 
op. De advent ster hangt al in de klas. Elke week komt er een 
kaarsje bij en wanneer er vier kaarsjes branden vieren wij Kerst 
op school. 

 

 

De juf van de bieb vertelde ons het verhaal van 'Boer Boris en het paard 
van Sinterklaas.' Pietje Lútsen maakte een mooi kunstwerk en twa froul-
ju van de bovenbouw wilden graag hun zelfgemaakte verhaal voorlezen 
aan groep 1. Het was een fijne en sfeervolle dag!  

 


