ondernemen
met familie
en/of vrienden
en reis ik graag
de wereld over.

P/a
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Even voorstellen
Mijn naam is David Jongsma, ik ben 21 jaar en
ik woon in Frieschepalen met mijn vader,
moeder en mijn twee zusjes Karina (20) en
Vera (16). Ik ben derdejaars PABO student van
het NHL/Stenden te Leeuwarden. Het
aankomende halfjaar loop ik elke maandag en
dinsdag stage in groep 7 op de Opstekker, hier
werk ik samen met juf Jill en juf Hilda. Ik sta
soms een deel van de dag, maar soms ook
hele dagen voor de klas, onder begeleiding
van de juffen. Dit is alweer mijn laatste
stageplek voordat
mijn LIO
afstudeerstage
begint (leraar in
opleiding), dus ik
hoop hier nog heel
veel dingen te
leren, maar vooral
veel plezier te
maken met de
leerlingen!
Ik ben meester Bennie en ik loop sinds begin
oktober stage op de Opstekker. De meesten
van jullie, vermoed ik, hebben mij inmiddels
weleens gezien. Ik ben 36 jaar en woon in
Gorredijk samen met mijn vriendin Wies. We
hebben een hond, Rex, waar ik graag mee
wandel. Verder houd ik van lezen (vooral
historische boeken), leuke activiteiten

Op de foto hiernaast
zie je mij staan in
New York. Het
gebouw is een shot
uit de tv-serie
Friends. Ook een
hobby van mij, series
kijken op
regenachtige dagen.

Sinds september
volg ik de
opleiding Pabo-verkort in Leeuwarden.
Daarom loop ik nu stage op jullie school. Eerst
in groep 3, nu in groep 8 en later bij de
kleuters. Zijn er nog vragen bij jullie? Schiet
mij eens aan.
Stakingsdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart is de stakingsdag. Hier
doet het team aan mee. Het lerarentekort rijst
de pan uit. Wij (school en de ouders) hebben
dit nu tijdens de ziekte van Nynke en Petra
aan den lijve ondervonden.
Open dag
Op woensdag 20
maart hebben alle
scholen van
Comprix een Open
dag. Wij doen ook
mee. Woensdag 20
maart kunt u vanaf
10.30 uur onze
school
(bovenbouw- en
onderbouwlocatie)
binnenlopen om
een kijkje te
nemen. Iedereen is
welkom. Opa’s,
oma’s, pake’s en beppe’s etc.

Tsjek
Tsjek is een wekelijks educatief Frysk
programma voor de bovenbouw. In dit
programma gaat
presentator Raynaud
Ritsma naar een van
de scholen in Fryslan.
Donderdag 7 maart
was hij bij ons op
school in groep 7.
Het programma
stond in het teken
van humor. Het is
heel leuk om dit
programma even te bekijken. Het betreft de
uitzending van 10 maart.
Koningsspelen
Deze spelen zijn landelijk dit jaar op 12 april
gepland. Hier doen wij echter niet aan mee.
Wij gaan de Koninginnespelen houden en wel
op vrijdag 17 mei. Op 17 mei is nl. koningin
Maxima jarig.
Voor de organisatie van deze spelen
kunnen we een beroep doen op de ALOstagiaires van Sport Fryslân. Dat is
plezierig. Tevens is 17 mei later in het
voorjaar en de kans op beter en warmer
weer is groter.
De zoektocht naar Pasen
We gaan als school op zoek naar Pasen. In
iedere groep wordt een zoektocht gestart. We
gaan op zoek naar de Paashaas, de
paaseieren, het nieuwe leven, de start van het
voorjaar, maar ook op zoek naar de
wereldwijde rituelen rondom Pasen.
Wij denken dat we alle facetten van Pasen
zullen gaan vinden.
U kunt meegaan in onze zoektocht en wel op
donderdag 18 april van 13.30 tot 14.30 uur. U
kunt dan
samen met uw
kind onze
school door
lopen en kijken
en leren wat
Pasen inhoudt.

Lasser gezocht
Onze kleuters fietsen al een poosje rond op
een fiets waarvan het zitje van de passagiers
kapot is. De ijzeren beugel onder het houten
zitje is stuk.
Op de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van
het hoge meubilair van voormalig De Rank.
We hebben echter enkele kapotte leerlingstoelen.
De fiets en de stoelen moeten gelast worden.
Wie kan
dit voor
ons doen?
Graag via
de mail
even
reageren.

Hout gezocht
Voor onze timmertafel bij de kleuters zijn wij
op zoek naar kleine stukjes hout. Dit kan van
alles zijn. Van plankjes tot latje. Handig is het
wel dat het hout niet te hard is anders gaat
het de kinderen zo frustreren dat ze er geen
spijker in krijgen 
Ook leuk voor bij de timmertafel zijn doppen
en deksel. Makkelijk in het hout te slaan met
een spijker en je kunt weer hele andere
dingen maken van het hout.
Wie heeft er hout, doppen en deksels voor
ons?
Alvast
heel erg
bedankt
namens
de
kinderen
van
groep 1
en 2.
Kleutervoorstelling in De Buorskip,
Beetsterzwaag
Op maandag 15 april zijn onze groepen 1 en 2
uitgenodigd voor een voorstelling in De
Buorskip in Beetsterzwaag.
Om daar te kunnen komen zijn beide groepen
op zoek naar ouders die daar met ons heen
willen rijden. U bent zelf ook van harte
uitgenodigd bij de voorstelling te blijven.

Heeft u deze dag zin en tijd om mee te gaan,
meld dit dan bij de leerkracht van gr. 1 en 2.
De voorstelling start om 13.00 uur. We
vertrekken rond 12.30 uur bij school vandaan.
Touchscreens
Beide kleutergroepen hebben afgelopen
dinsdag een touchscreenbord gekregen in het
lokaal. Nu zijn alle groepen voorzien van een
dergelijk bord. De beeldkwaliteit is optimaal
en we hebben geen last meer van lichtinval.
De borden worden ingezet voor instructies,
maar ook als lesmateriaal. Groep 1 heeft het
interactieve spel al ontdekt.

Vergeten Oorlog
Donderdag 18 april gaat groep 8 naar de
bibliotheek in
Gorredijk. Zij krijgen
daar het verhaal te
horen van mevrouw
Postma. In de oorlog
waren Joodse mensen
bij hen ondergedoken.

18-3

Himmelaktie
Op vrijdag 5 april doet De Opstekker mee met
de Gemeentelijke
Himmeldei. Alle
leerlingen gaan
zwerfafval in een
groot deel van Tijnje
opruimen.
We krijgen
handschoenen en
vuilniszakken van de
Gemeente.
Graag deze dag uw kind kleding en schoenen
aandoen, die tegen een stootje kunnen.
Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 3 april vindt het
schoolvoetbaltoernooi plaats voor de groepen
7 en 8. Dit betreft een naschoolse activiteit.
Daarom vragen wij of de organisatie en
begeleiding door ouders van groep 7 en 8 kan
worden gedaan.

Voorstelling in de Skans te Gorredijk voor
groep 3 en 4
20-3
Open dag
20-3
13.00 uur Teamvergadering
25-3
Juf Geartsje werkt voor juf Annegonda
25-3
14.45 uur Teamtraining Voortgezet Lezen
26-3
14.30 uur training onderbouwleerkrachten
27-3
Juf Nynke werkt voor juf Gerda
28-3
18.30 uur Groepsoptreden groep 5
29-3
Juf Gerda werkt voor juf Nynke
29-3
juf Ingrid werkt voor juf Linda
29-3
Nieuwsbrief
1 t/m 12 april De Kunstweken
2-4
19.30 uur Teamvergadering
4-4
Theoretisch verkeersexamen groep 7
4-4
MR-vergadering
5-4
Himmelaktie groep 1 t/m 8
9-4
15.00 uur teamvergadering
10-4
14.30 uur BHV training
11-4
18.30 uur Groepsoptreden groep 4
12-4
Nieuwsbrief
15-4
Voorstelling in Beetsterzwaag voor groep
1 en 2
16 en 17 -4 IEP eindtoets groep 8
16-4
20.00 uur Vergadering Oudervereniging
18-4
9.00 uur Groep 8 naar de bibliotheek in
Gorredijk
18-4
Paasexpositie op school van 13.30 tot
14.30 uur
19-4
Goede vrijdag (vrij)

Meivakantie van 19 april t/m 3 mei
8-5

Luizenpluis

10-5
Nieuwsbrief
16-5
15.00 uur teamvergadering
17-5
Koninginnespelen
22 en23 -5 Geartsje Paulusma afwezig. (directietweedaagse)
23-5
18.30 uur Groepsoptreden groep 3
24-5
Nieuwsbrief
27-5
20.00 uur MR-vergadering
28-5
15.00 uur teamvergadering
30-5
Hemelvaart (vrij)
31-5
Vrij dag
7-6
Nieuwsbrief
10-6
2de Pinksterdag (vrij)
13-6
15.00 uur teamvergadering
18-6
20.00 uur vergadering Oudervereniging
20-6
Lamkje afwezig
20-6
Lauswoltconcert groep 8
21-6
Leerlingen vrij, administratiedag
24-6
19.00 uur schoonmaakavond
25-6
19.30 uur MR-vergadering
27-6
18.30 uur Groepsoptreden groep 7
28-6
Nieuwsbrief
28-6
Portfolio mee naar huis
1-7
Oudergesprekken
2-7
Oudergesprekken
4-7
Musical groep 8 in Café Overwijk
5-7
Nieuwsbrief
12-7
Leerlingen zijn vrij en start de
zomervakantie.

Zomervakantie van 12 juli t/m 25
augustus 2019
Gehoord in groep 7
Op de vraag wat cultuur is, kwam het
volgende antwoord. ‘Cultuur is dat wat de
mens schept’.
Een prima antwoord, keurig opgezocht in het
woordenboek. Maar wat betekent dit dan
concreet? Het antwoord was: De mens kan
aarde, modder of
kiezelstenen
scheppen met een
schep.
Hmm……

Deze keer geen Klassennieuwsbrief. Groep 4
was aan de beurt. Juf Nynke is nog ziek en
deze week hebben er weer verschillende
mensen voor de groep gestaan. Het maken
van een Nieuwsbrief heeft dan even geen
prioriteit.
Het ziet er naar uit dat juf Nynke de komende
weken nog niet terug komt. De ouders van
groep 4 hebben over deze situatie een eigen
Nieuwsbrief ontvangen.

Voor juf Nynke

